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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

1. 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, Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait, 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. 

 
2. A település bemutatása 

 

2.1. Fekvése  
Székesfehérvár és a Velencei-tó között, attól délre található Seregélyes, ahol „a Velencei tóból kifakadó 
mocsáros helyek" rónává szelídülnek. 

Vonattal megközelíthető a Pusztaszabolcs–Székesfehérvár-vasútvonalon. 

2.2. Története 
Magának a falunak a története a rómaiakig nyúlik vissza. A falu déli határában nagyméretű 
villagazdaságot, illetve ettől nem messze kocsitemetkezés helyét tárták fel. 

A magyarság történetében eredetileg királyi birtok, ahol a fehérvári vár népei és királyi lovászok laktak. 
Oklevélben először 1258-ban említik Seregélyest, amikor Szolgagyőri Eunordi grófok elődeit, 
nevezetesen Smaragd székesfehérvári prépost, királyi kancellár; valamint öccsei, Vilmos és Egyed 
grófok a zsámbéki monostort alapították, s Vilmos többek között Ságh és Seregélyes nevű földek és 
legelők felével adományozta meg. Az adományt IV. Béla 1258-ban helyben hagyta. 1345-től a 17. 
század végéig a falunak több tulajdonosa volt. A török hódoltság korában Husszein Bin Abdullah tímár 
javadalom birtokai közé tartozott. 

1696-ban pedig már Zichy Pál birtokaként említik. 1735-ben épült a falu temploma, melyet 1792-ben 
átépítettek. A Zichy család 1821-ben építette a falu parkjában található klasszicista stílusjegyeket viselő 
kastélyt. Az épületet valószínűleg Pollack Mihály tervezte, a nagyterem freskóit pedig Pich Ferenc 
festette. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején Seregélyes felvonulási területként szolgált. 

A második világháborúig a falu élte csendes mindennapjait, a háború gyötrelmeiből viszont bőségesen 
kivette részét. 1944. december 8-tól 1945. március 23-ig volt hadszíntér, s hétszer "cserélt gazdát". 
Legsúlyosabb harcok a németek utolsó magyarországi nagy ellenállása idején voltak. A háború és az 
újjáépítés után Seregélyes is fejlődésnek indult. Ez részben a mezőgazdasági termelés fejlődésével, 
részben Székesfehérvár iparosításával hozható kapcsolatba. Ez utóbbi jórészt jelenleg is leköti a falu 
munkaképes korosztályát. Emellett a faluban sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, vagy a 
visszaigényelt földjükön, vagy nagyobb gazdálkodó egységben. 
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2.3. Nevezetességei 
Zichy–Hadik-kastély 

A klasszicista kastély 1821-ben épült. Dísztermében 1820 körül készült klasszicista architektonikus 
festés látható. Kertje védett természeti érték. Az U alakú, klasszicista kastély főhomlokzatának közepén 
négyoszlopos portikusz áll, a timpanonban a grófi család címere látható. 

A kastély utolsó lakói, gróf Hadik Béla és felesége Széchenyi Alice grófnő a seregélyesi családi sírhelyen 
nyugszanak. Az 1980-as években, korhű stílusban helyreállított kastély római termét a székesfehérvári 
Pilch Ferenc seccói díszítik (1820-as évek). Az épület kastélyszállóként működik. 

A Zichy–Hadik-kastély értékei – hazai kastélyaink kincseihez, berendezési tárgyaihoz hasonlóan – a 
második világháború zűrzavarában szétszóródtak, a német és szovjet frontharcosok birtokába kerültek. 
Sok minden elenyészett, az értékeknek csupán egy kisebb része került múzeumokba. Ezért is 
számottevő az a lelet, amit 1976-ban találtak a seregélyesi kastély parkjában. Mintegy félezer tárgyat 
rejtett a vaskazetta és a faláda, amely ekkor egy fa kivágása során került elő. A lelet ezüst és aranyozott 
ezüst evőeszközökből, ezüstedényekből állt, és számos apró tárgyat, medalionokat, dobozkákat, 
tarsolyokat és ékszereket is tartalmazott. A tárgyak között 19. századi és antik darabok is vannak, de a 
nagyobb részük a 20. század elejéről származik. A lelet a székesfehérvári Szent István Király Múzeum 
tulajdonában van, ahol időnként kiállítják. 

Pelikán-ház Erdei Iskola 

A Pelikán-ház Erdei Iskola Dinnyési-fertő mentén, Elzamajorhoz közel, valamelyest északnyugatra 
található. A Dinnyési-fertő közelségének köszönhetően a madárgyűrűzést eddig sok szakember 
igényelte 

Tájház 

A seregélyesi Tájház a Fő utcán helyezkedik el, ami hűen tükrözi a régi népi építészet egyszerűségét. A 
tájház épületében kapott a népművészeti kiállítás, ami csakis eredeti darabokat sorakoztat fel 

2.4. Sport  
A településnek egy megyei másodosztályban játszó labdarúgócsapata van. A források szerint az 
1948/1949-es és az 1950/1951-es szezonban a Középdunántúli LASz, II. osztály, Sárbogárdi 
csoportban és az 1951-es szezonban a Fejér megye, Központi járás, III. csoportjában indultak először 
labdarúgócsapatok Seregélyesről. A források 1980-ig több szereplést nem említenek egy labdarúgó-
bajnokságban sem Seregélyes részéről. Az 1980/81-es szezontól az 1987/88-as szezonig Seregélyes a 
megyei első osztályban szerepelt, végül 1988-ban kiesett és az 1989/90-es szezont a megyei 
másodosztályban folytatta máig. 

Seregélyesen a kézilabda is megvetette a lábát. A helyi kézilabdacsapatnak férfi és női szakosztálya van a 
megyei első-osztályban. 2011-12-es szezonban a női csapat megnyerte a Fejér megyei kézilabda 
bajnokságot, így Seregélyes lett Fejér megye bajnoka. 

Végül Seregélyesnek tollaslabda sportegyesülete is van, ami 2005-ben alakult meg. 2006-ig már 2 
aranyérmet sikerült megszerezniük az országos versenyeken. A 2010-ben az Eperjesen megrendezett 
nemzetközi kupán U11 kategóriában egy arany és egy bronzérmet, férfi páros versenyen ezüstérmet 
szereztek a seregélyesiek 

2.5. Oktatás 
A Baptista Szeretetszolgálat fenntartása alatt álló – KISZI Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda (KISZI Seregélyesi 
Közoktatási Központ) 

Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium 
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2.6. Híres emberek 

- Itt született 1886. november 18-án Münnich Ferenc, keményvonalas kommunista politikus. 

- Itt született 1912. szeptember 5-én Kovács József Kossuth-díjas pedagógus, 
oktatáspolitikus, diplomata 

- Itt született 1920. május 4-én Hamza András Andor református lelkész. 

- Itt született 1949. március 10-én Jankovics József irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. 

- Itt született 1923. augusztus 17-én Kiss István vegyész, kémikus. 

- Itt nevelkedett Fürész Emőke, kosárlabdázó, streetball világbajnok, magyar bajnok, magyar 
kupagyőztes, 96 szoros válogatott. 

2.7. Testvértelepülések 

-  Rivodutri, Olaszország 

-  Szatmárpálfalva, Románia 

2.8. Demográfia 

Lakónépesség száma az év végén 

  Fő Változás 

2007 4571   
2008 4569 100% 
2009 4556 100% 
2010 4542 100% 
2011 4506 99% 
2012 4490 100% 

 

Állandó népesség 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 
nő 2261 2245 4506 50% 50% 

0-2 évesek           
0-14 éves 286 306 592 48% 52% 
15-17 éves 96 80 176 55% 45% 
18-59 éves 1331 1475 2806 47% 53% 
60-64 éves 161 145 306 53% 47% 
65 év feletti 387 239 626 62% 38% 

 

Öregedési index 

  65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 

2001      
2008 604 675 89,5% 
2009 608 659 92,3% 
2010 628 611 102,8% 
2011 626 592 105,7% 
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Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 131 150 -19 
2009 155 164 -9 
2010 122 115 7 
2011 105 97 8 

 

 

Természetes szaporodás 

  élve születések száma halálozások száma természetes 
szaporodás (fő) 

2008 41 65 -24 
2009 34 58 -24 
2010 30 50 -20 
2011 30 47 -17 
2012 38 48 -10 

 

 

3. Célok 
 
3.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Seregélyes Nagyközség 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 érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartóval. 

3.2. A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
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3.3. A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 

 

4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

4.1. Jogszabályi háttér bemutatása 
4.1.1. 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 politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma 
Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
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4.1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
Seregélyesen nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, 
nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás 
 

4.2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

4.2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

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

értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános 
választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet 
a testület rendelet formájában hagy jóvá. 

- Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 
gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 
önkormányzat felelős. 

- Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 
1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 
településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 
feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

- Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden 
községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy 
gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai 
nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, 
illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az 
állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik.  
Seregélyes település közigazgatási területrén egységes intézmény, a KISZI Seregélyesi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda látja el az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást kiegészítve az 
alapfokú művészetoktatással valamint a pedegógiai szakszolgálati feladatokkal.  

Az intézmény fenntartásáról, Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy – székhelye: 
1111 Budapest, Budafoki út 34/b. – kötött Közoktatási Megállapodás alapján gondoskodik. 

- Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési 
önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön 
jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi 
építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 
elfogadásával látják el. Seregélyes képviselő-testülete 2005 évben alkotott e témában 
rendeletet, mely folyamatosan aktualizálódik. 

- Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a 
településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos 
vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek 
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figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A 
településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell 
vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell 
gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben 
történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. Seregélyes képviselő-testülete 2005 évben 
fogadta el. 

- Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés 
összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 
közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe 
foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni 
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, 
amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő 
szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak 
megvalósítása érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén 
integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia 
meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző 
szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, 
civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési 
célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is 
összefüggéseiben kezeli. Seregélyes képviselő-testülete 2005 évben fogadta el. 

 

4.2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hoznak létre. 

Sárvíz kistérség bemutatása 
 A Sárvíz mellékén elhelyezkedő települések együttműködésére létrejött laza szövetség a rendszerváltást 
követő évtizedben fokozatosan, a közös táji, gazdasági és társadalmi adottságokra és kulturális 
hagyományokra alapozva jött létre, s a megye egyik meghatározó kistérségévé vált.  

Az Aba, Sárkeresztúr, Soponya, Kálóz községek polgármesterei között létrejött szerződés kezdetben 
még csak a civil szféra és az önkormányzati hivatalok együttműködését célozta meg (1994), majd 
kiegészült a kommunális infrastruktúra és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében való közös fellépéssel, 
amelyhez további öt település - Csősz, Kisláng, Sárszentágota és Tác (1997, 1998), majd Sáregres is 
csatlakozott. Az immáron kilenc települést tömörítő szövetség 2000-ben létrehozta saját 
Területfejlesztési Tanácsát. 2002-ben további két település, Cece és Seregélyes csatlakozott a 
társuláshoz. 

A Sárvíz mentén fekvő települések együttműködése szerves fejlődés eredménye volt. A községek között 
kialakult szoros kapcsolatok kezdetben a civil szféra kezdeményezésére alakultak ki, amelyet a közös táji 
és kulturális hagyományok alapoztak meg. 

A Sárvíz kistérség aztán 2003-ban önálló statisztikai kistérséggé vált. Jelenleg kilenc települést - Aba, 
Csősz, Kálóz, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya és Tác - fog össze. A kistérség 
területe (467,61 km2) meghaladja az enyingi, móri és gárdonyi kistérségek területi méretét) és népessége 
(22.142 fő) jelentősen megnövekedett, s eléri a statisztikai kistérségek országos átlagát (20-30.000 fő).  

A bővülés tehát minden tekintetben erősíti a Sárvíz kistérség megyei és regionális érdekérvényesítő 
képességét. Néhány, a korábbi együttműködésekben szerepet játszó község, mint Kisláng, Cece és 
Sáregres, nem kerültek bele az újonnan alakult statisztikai kistérségbe. 
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Kistérség települései: 

 Aba www.aba.hu 
 Csősz www.csosz.hu 
 Kálóz www.kaloz.hu 
 Sárkeresztúr http://www.sarkeresztur.hu 
 Sárosd www.sarosd.hu 
 Sárszentágota www.sarszentagota.extra.hu 
 Seregélyes www.seregelyes.hu 
 Soponya www.soponya.hu 
 Tác www.tac.hu 

 
Aba - Sárvíz Kistérség 

Település Terület (ha) Népesség (fő) 
Aba 5323 4687 
Csősz 1711 1068 
Káloz 4779 2447 
Sárkeresztúr 3530 1679 
Sárosd 4812 3267 
Sárszentágota 4550 1389 
Seregélyes 7819 4490 
Soponya 4966 1927 
Tác 4569 1733 

 
 
 
 

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

A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott Módszertani 
Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, az emberi 
erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól alapján készült. 

A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak 
alapul. Emellett Seregélyes Nagyközség Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen tett 
személyes látogatások alkalmával gyűjtött anyagok és az elektronikus média Seregélyessel foglakozó 
oldalai is hasznos információkkal szolgáltak. 

A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatban. Seregélyes 4490 lélekszámú település, ezért az esélyegyenlőségi szempontból 
érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól követhető. 
 

4.3.  A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
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munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 
részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza. 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 
mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 
teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 
kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. Seregélye4s 
településen roma lakosság elvétve fordul elő. 

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai adatok 
nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési önkormányzatnak a hatályos 
adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél több adatot gyűjtsön be a 
településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az önkormányzat (illetve partnerei, 
intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek pótlása a tervezés időszakában nem 
megoldható, a beavatkozások irányultságának meghatározásához sokszor már az is elegendő lehet, ha 
megbecsülik az adott jellemző előfordulási gyakoriságát. 

Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt etnikai adatok, hiszen 
vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre, amelyek jó eséllyel alkalmasak adott 
problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció meghatározására egy 
többdimenziós mutatórendszert hívhatunk segítségül. 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 1573 1717 3290 99 6,3% 80 4,7% 179 5,4% 
2009 1583 1376 2959 106 6,7% 147 10,7% 253 8,6% 
2010 1592 1711 3303 124 7,8% 121 7,1% 245 7,4% 
2011 1588 1700 3288 101 6,4% 94 5,5% 195 5,9% 

 

 

4.3.1.  Jövedelmi és vagyoni helyzet 
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá 
tartozó ellátások vonatkozásában. 

 Székesfehérvár, mint megyeszékhely közelsége, a migráció és a város munkaerő igénye miatt 
munkanélküliek száma változó, némileg csökkenő tendenciát mutat. A lakosság saját tulajdonú családi 
házban lakik, mezőgazdasági kisegítő tevékenységet sokan végeznek. A gazdasági helyzet és különösen a 
deviza árfolyam változás miatt a lakosság vagyoni helyzete romlik. 
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4.3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján 
településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt 
évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

A vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben 
meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 

következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott 
foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt 
években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. Meg kell vizsgálni az 
adatok alakulásának tendenciáit és összefüggésbe hozni a település gazdasági mutatóinak alakulásával. 
Át kell gondolni, a tendenciák, valamint a településen jelenleg érvényesülő gazdasági folyamatok 
milyen jövőbeli kilátásokat hordoznak magukban! 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 179 253 245 195 164 

fő 5 4 7 4 6 
20 éves és fiatalabb 

% 2,8% 1,6% 2,9% 2,1% 3,7% 
fő 25 35 40 26 29 

21-25 év  
% 14,0% 13,8% 16,3% 13,3% 17,7% 
fő 25 28 25 17 15 

26-30 év 
% 14,0% 11,1% 10,2% 8,7% 9,1% 
fő 27 40 38 22 16 

31-35 év 
% 15,1% 15,8% 15,5% 11,3% 9,8% 
fő 25 34 28 30 29 

36-40 év 
% 14,0% 13,4% 11,4% 15,4% 17,7% 
fő 19 28 23 22 13 

41-45 év 
% 10,6% 11,1% 9,4% 11,3% 7,9% 
fő 18 21 28 26 21 

46-50 év 
% 10,1% 8,3% 11,4% 13,3% 12,8% 
fő 19 35 21 18 10 

51-55 év 
% 10,6% 13,8% 8,6% 9,2% 6,1% 
fő 13 26 31 25 21 

56-60 év 
% 7,3% 10,3% 12,7% 12,8% 12,8% 
fő 3 2 4 5 4 

61 év felett 
% 1,7% 0,8% 1,6% 2,6% 2,4% 
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben az 
egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat 
szükséges tervezni. 
 

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 
2008 99 80 179 37 25 62 37,4% 31,3% 34,6% 
2009 106 147 253 51 76 127 48,1% 51,7% 50,2% 
2010 124 121 245 56 49 105 45,2% 40,5% 42,9% 
2011 101 94 195 54 43 97 53,5% 45,7% 49,7% 

 
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a tartós munkanélküliekről és a tendenciák szintén fontosak a 
település gazdasági potenciáljának jellemzésekor, s a jövőbeli folyamatok tervezésekor. Minél 
magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése. Ez 
esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat. 
 
 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 338 378 716 12 3,6% 4 1,1% 16 2,2% 
2009 348 352 700 11 3,2% 9 2,6% 20 2,9% 
2010 353 361 714 16 4,5% 8 2,2% 24 3,4% 
2011 350 364 714 11 3,1% 8 2,2% 19 2,7% 

 
Egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdőkre irányítja a figyelmet. A későbbiekben az e 
korosztálynak szervezett foglalkoztatási programok feltérképezésénél is fontosak lesznek e mutatók. 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

év  
összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
2001 3772 1843 1929 3335 1788 1547 437 11,6% 55 3,0% 382 19,8% 
2011 3914 1975 1939 3455 1913 1542 459 11,7% 62 3,1% 397 20,5% 
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Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 179 2 1,1% 69 38,5% 108 60,3% 
2009 253 4 1,6% 103 40,7% 146 57,7% 
2010 245 9 3,7% 93 38,0% 143 58,4% 
2011 195 7 3,6% 78 40,0% 110 56,4% 

 
 

Felnőttoktatásban résztvevők 
általános iskolai 

felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 
elvégzők száma 

 év 

fő Fő % 

2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 

 
 
 

Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
középfokú 

felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők  év 

fő fő % fő % fő % 

2009 96 0 0,0%  0 0,0% 96 100,0% 
2010 76 0 0,0%  0 0,0% 76 100,0% 
2011 86 0 0,0%  0 0,0% 86 100,0% 

 
 
c) közfoglalkoztatás 

 
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 8 0.02% 0 0% 

2011 24 0.07% 0 0% 
2012 36 0.08% 0 0% 
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Ez vizsgálati irány az adattáblában arra világít rá, mekkora szerepe van a helyi munkaerő 
foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának. Összevetve a táblázat első 
oszlopának adatait a település aktív korú népességének nagyságával, látszik a közfoglalkoztatás szerepe. 
Összevetve az adatot az állástalanok számával megfigyelhető, tudja-e pótolni a foglalkoztatási forma a 
hiányzó munkalehetőségeket. E tényezőket figyelembe kell venni a helyi program tervezése során. 

Ugyanezen összehasonlítások elvégezhetők a roma aktív korú munkaerő, illetve a roma aktív korú 
munkanélküliek száma és a közfoglalkoztatásban részt vevő romák száma között. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozáso
k száma a 

településen 

Kiskeresk
edelmi 
üzletek 
száma 

vendéglát
óhelyek 
száma 

állami 
szektorba

n 
foglalkozt

atottak 
száma 

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési adó 

működő 
foglalkozt

atási 
programo
k száma 
helyben 

foglalkozta
tási 

programok
ban részt 

vevők 
száma 

2008 318 51 16 0 85400000 89500000 0 0 

2009 362 49 16 0 77600000 89700000 0 0 

2010 381 51 17 0 87600000 83000000 0 0 
2011 375 51 19 0 77400000 78700000 0 0 
2012 383  49  8  0 87000000 83900000 0 0 

 
A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelzi 
a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit.  

A kivetett és befizetett iparűzési adó szintén a település gazdasági helyzetének alakulását tükrözi. 

A foglalkoztatási programok száma és az azokban részt vevők létszáma a helyi munkaerő foglalkoztatási 
integrációjához esetlegesen hiányzó szakképzettségek megszerzési lehetőségére utal.  

 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhetőség 
átlagos 
ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpáro
k száma 
munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos 
száma 

munkanapok
on 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár 
úton való 
megközel
íthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

15 perc 58 27 perc 8 15 perc nincs 0 

Megye-
székhely 

15 perc 58 27 perc 8 15 perc nincs 0 

Főváros 1óra 39 2 óra 20 perc 16 1 óra 30 perc nincs 0 

 
A táblázat összegyűjtött adatai arról adnak tájékoztatást, mekkora szerepe van a munkaerőpiaci 
sikertelenségben a közlekedésbeli hiányosságoknak. Akadályozza-e a közeli, vagy távolabbi 
foglalkoztatási centrumok munkahelyeinek elérését az idő, a különböző közlekedési lehetőségek 
járatsűrűsége. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban n.a.   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a vonzásközpontban n.a.   

 
 
 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon részvevő  
fiatalok száma 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra 
való átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

év 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 
2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 

 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban n.a.   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban n.a.   

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen Közmunkaprogram Országos START mintaprogramok 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban n.a.   

 
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 
A mélyszegénység megítélése, mint „kategória” behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ 
által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, 
mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett 
világban, más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-
ánál kevesebből élők. 

A települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben ezen foglalkoztatási forma nem jelenik 
meg. 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Kényes terület révén személyes interjúk, beszélgetések során sem áll rendelkezésre adat. 
 

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

E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

- Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.  

- Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, 
átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás.  

- Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 
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Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 15-64 év közötti lakónépesség 
száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 3290 23 0,7% 
2009 2959 33 1,1% 
2010 3303 29 0,9% 
2011 3288 3 0,1% 
2012 3262 5 0,2% 

 

Járadékra jogosultak száma 

nyilvántartott álláskeresők száma 
álláskeresési 

járadékra 
jogosultak  év 

fő fő % 

2008 179 71 39,7% 
2009 253 85 33,6% 
2010 245 61 24,9% 
2011 195 44 22,6% 
2012 201 48 23,9% 

 
Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési támogatás) év 

fő 
15-64 

évesek 
%-ában 

fő munkanélküliek 
%-ában 

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

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. nincs 
2009 4 0 19 100 n.a. nincs 
2010 11 0 43 100 n.a. nincs 
2011 18 0 37 100 0 nincs 
2012 8 0 32 100 0 nincs 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat.  

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következők: 

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

c) munkaközvetítés. 

 

Álláskeresők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az 
Flt. 14. §-a rögzíti. 
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A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 
16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább 
három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. 

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 
pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a 
munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az 
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a 
jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint. 

 

4.3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
jétől. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat 
és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást 
nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a 
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a 
lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott 
tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem 
a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek 
olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy 
adott településen vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település 
drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet 
megvalósítani.  

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül valósuljon 
meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül 
kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos lakáshoz jutási feltételek 
diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye 
megsértésének. 
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a) bérlakás-állomány 

Lakásállomány 

év 

összes 
lakásállo

mány 
(db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

bérlak
ás 

állomá
ny (db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

szociális 
lakásállom

ány (db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

egyéb 
lakáscél

ra 
használt 

nem 
lakáscél

ú 
ingatlan
ok (db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

2008 1598 5 6 0 0 0 0 0 
2009 1605 4 6 0 0 0 0 0 
2010 1609 3 6 0 0 0 0 0 
2011 1609 6 6 0 0 0 0 0 
2012 1612 6 6 0 0 0 0 0 

 
 
b) szociális lakhatás 

A település önkormányzata szociális alapon biztosítható lakásállománnyal nem rendelkezik. 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
A település önkormányzata egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal nem rendelkezik. 

 
 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év Feltárt veszélyeztetett 
lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 0 0 
2009 0 0 

2010 2 0 
2011 2 0 
2012 0 0 

 
 
e) lakhatást segítő támogatások 

Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 
száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 0 0 

2009 10 0 

2010 16 0 
2011 69 0 
2012 37 0 
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f) eladósodottság 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony 
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához 
nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk 
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 

A lakosság önérzetéből adódóan csak ritkán jelennek meg. Legjellemzőbb a védendő fogyasztókat 
megillető kedvezmények igénybevétele a közszolgáltatóknál. Számszerűsítésre nincs adat. 
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 

 

Külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások: 

- Mészáros tanya: Közműves elektromos hálózatba bekapcsolt, helyi vízvételi lehetőséggel, közösségi 
közlekedéshez való hozzáférése nincs. 

- Zemancsek tanya: Közműves elektromos hálózatba bekapcsolt, helyi vízvételi lehetőséggel, 
autóbuszos közösségi közlekedéshez való hozzáféréssel rendelkezik. 

- Windich puszta: Közműves elektromos hálózatba bekapcsolt, közüzemii vízvételi lehetőséggel, 
közösségi közlekedéshez való hozzáférése nincs. 

 
4.3.5. Telepek, szegregátumok helyzete 
Telepek, szegregátumok Seregélyes településen nincsenek 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
Seregélyes településen nincs. 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 
Seregélyes településen nincs. 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
Seregélyes településen nincs. 

4.3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
Elsőként kiemeljük az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel 
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat 
és szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai 
szociális munka, nappali ellátás. 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 
szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli 
és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a 
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a 
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  
 

Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 3 1 
2009 0 3 1 
2010 0 3 1 
2011 0 3 1 
2012 0 3 1 
2013 0 3 1 

 
 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 136 
2009 158 
2010 114 
2011 153 
2012 135 
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Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 32 

2009 34 
2010 33 
2011 23 
2012 25 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 
A települési önkormányzat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a házi fogorvosi, a védőnői szolgálat 
útján biztosítja. 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
Megyeszékhelyen elérhető. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
Az élelmezésvezető által összeállított étrend orvosi felügyeletével 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
Korlátlanul hozzáférhető. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Kistérségi szinten szervezett, valamint megyei szinten, intézmények által biztosított. 

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

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

 
 

4.3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
Művelődési Ház, továbbá civil szervezetek rendezvényei. 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
A lakosság általában bezárkózó természetű, idegenek befogadására kevésbé nyitott, Kiscsoportok 
keretében önálló értékeket alkot, melyeket igyekszik megismertetni másokkal. Etnikai konfliktus 
nincs. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
A lakosság kisebb része közösségi munkára szervezhető, viszont jellemző az önérdek. 
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4.3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A településen roma lakosság elvétve fordul elő, jellemzően nincs. 
 

4.3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A község lakossága folyamatosan csökken. Élhetőbb környezet megteremtése, 

közterületek, parkok sétányok kialakítása, 
fejlesztése. Bérlakások építése. Lakótelkek 
kialakítása. Utak pormentesítése, járdák 
létesítése, korszerűsítése. 

A lakosság munkavállalási korúak számához 
viszonyítva a munkanélküliek aránya 5,9%, 
ebből a nők vannak túlsúlyban. 

Az önkormányzat támogatja, hogy a 
településen élő hátrányos helyzetű 
munkavállalók önfoglalkoztatása érdekében 
Szociális Szövetkezetek alakuljanak. 

A nyilvántartott munkanélküliekből a 180 
napnál régebben regisztrált munkanélküliek és a 
pályakezdők számaránya magas, a nők vannak 
többen 

Az önkormányzat vállalja, hogy 2013.év végéig 
szervezett tájékoztatást nyújt a településen élő 
hátrányos helyzetű munkavállalók számára a 
Szociális Szövetkezet megalakítását támogató 
pályázati forrásokkal kapcsolatban.  

Nem minden munkanélküli regisztráltatja 
magát a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban. 

Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a 
munkanélkülieknek adható támogatásokról A 
megtartott fórumokon adatgyűjtés.(a nem 
regisztrált munkanélküliek elérése érdekében. 
Nem regisztrált munkanélküliek Munkaügyi 
Központba való bejuttatatásának biztosítása   

Rendszeres szociális segélyben és a foglalkozást 
helyettesítő támogatásban részesülök száma is 
csökkent, valószínű jogszabályváltozás miatt 

Az önkormányzat helyet és szervezési 
segítséget biztosít Baba-Mama börze 
megszervezéséhez, amelynek keretében a 
településen élő gyermekes családok 
használtruhák és gyermekjátékok cseréjével 
szabadulhatnak a feleslegessé vált holmiktól és 
szerezhetik be a hiányzó felszereléseket 

 
 

4.4.  A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

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

 
Az alábbiakban segítségül elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó 
definíciókat és szabályozást. 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
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A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, védelembe kell venni (Gyvt. 
68. § (1) bekezdés). 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 

- Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

- A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

- A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

- A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 

 

- Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek 
(Gyvt. 16. §), 
b) a jegyző, 2013. január 1.-től a járási hivatal vezetője 
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 
fenntartója, vezetője, 
d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 
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f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban 
tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja 
tartalmazni [17]. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a 
gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi 
körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a 
gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a 
Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, 
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden 
év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §) [18] 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és 
vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és  

1. nyugellátásban,  

2. korhatár előtti ellátásban,  

3. szolgálati járandóságban,  

4. balettművészeti életjáradékban,  

5. átmeneti bányászjáradékban,  

6. időskorúak járadékában vagy  

7. olyan ellátásban  

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki  

• a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá  

• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és  

• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

pénzbeli támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1)) 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi 
LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius 
tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - 
rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A 
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menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. 
évi LXXX. törvény, 32. §). 

 

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

A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 
meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett 
szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség – 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot - gyakran igen nehezen 
felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, 
gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a 
sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és 
családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan 
szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB-
2227/2010).  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe vétel 
elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, továbbá a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg 
tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a 
gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése esetében a 
jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás valódi oka, annak 
részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött előfordulhat a család részéről 
történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért áll elő, mert a gyermek anyagi vagy 
egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.)  
 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 év 
alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma 

2008 8 3 18 

2009 9 11 26 

2010 11 2 37 

2011 15 15 40 

2012 2 14 29 

 
 
 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. 
Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ,,hátrányos helyzetűnek” definiált 
gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak - míg ugyanazen körbe tartozó de legfeljebb 
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nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát (halmozottan hátrányos 
helyzetűek) pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik meg az októberi statisztikához kötődő 
adatszolgáltatásban abban az esetben, ha erre az időre esik a jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a megemelkedett 
jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, 
hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak 
jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak 
hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a 
legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 178 6 0 0 23 
2009 182 6 0 0 27 
2010 207 6 0 0 28 
2011 205 6 0 0 31 
2012 169 5 0 0 29 

 
 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
    Megegyezik a b) pontban foglaltakkal. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 

Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 51 45 34 170  0 0 

2009 49 45 34 170  0 45 

2010 57 67 39 176  0 52 

2011 59 87 25 176 1 54 

2012 54 73 27 176 1 45 

 



 - 28 - 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
    Seregélyes településen nincs. 
 

4.4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
                    Seregélyes településen nincs. 
 

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

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi szabályozás 
alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki 
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a 
Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. 
A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó kistérségi társulás, gyermekjóléti szolgálat által biztosítja.  

A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi gyermekét, 
szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi 
és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A 
gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 
éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái  

a) a családi napközi, 

b) az alternatív napközbeni ellátás. 

- A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok 
átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az 
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való 
ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis 
teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 

- Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a 
fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 
gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás 
keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 
képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 
napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 
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Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az 
óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az 
iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben 
részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is 
igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés 
esetében is. 

 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az 
intézménybe 

beíratott, 
20%-ot 

meghaladóa
n hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az 

adott évből 
eltelt 

időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

zékhely             

Csoport 1 3 2 0 1 1 0 

Csoport 2 5 2 1 4 1 1 

Csoport 3 3 0 2 4 0 2 

Csoport 4 9 1 6 0 0 0 

Csoport 5 2 0 1 0 0 0 

Csoport 6 2 1         

Összesen 24 6 10 9 2 3 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 6 

évesnél 
idősebb 

gyermekek 

9 1 8 2 0 2 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 7 

évesnél 
idősebb 

gyermekek 
(ped. 

Szakszolgá-
lat 

vélemény-
nyel) 

 0 0  0 0  0  0  
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Tagóvoda             

Csoport 1 9 2 3 1 0 0 

Csoport 2             
Csoport 3             
Csoport 4             
Csoport 5             
Csoport 6             
Összesen 9 2 3 1 0 0 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 6 

évesnél 
idősebb 

gyermekek 

 0  0  0  0  0  0 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 7 

évesnél 
idősebb 

gyermekek 
(ped. 

Szakszolgá-
lat 

vélemény-
nyel) 

0  0   0 0  0   0 
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 

Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2008 2 624 

2009 2 627 

2010 2 616 

2011 2 607 

2012 2 593 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

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  

2012 0 3590 900 0 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 

Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év családi napköziben engedélyezett 
férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 7 0 

2011 7 0 

2012 7 0 
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Óvodai nevelés adatai -1 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 175 

Óvodai csoportok száma 7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 18.jún 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () augusztus 
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 15 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 15 0 

Gyógypedagógusok létszáma 2 0 

Dajka/gondozónő 7 0 

Kisegítő személyzet 4 0 
 

Óvodai nevelés adatai - 2 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 168 6 161 3 162 0 
2009 166 7 161 3 162 0 
2010 149 7 161 3 150 0 
2011 163 7 175 2 169 0 
2012 165 7 175 2 162 0 

 

 

Az óvodai ellátás igénybevétele 

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

székhely             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  46 47 24 39 6 162 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  1 3 6 1 0 11 

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

22 15 8 5 0 50 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 8 3 1 12 0 24 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

3 2 0 4 0 9 
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  tagóvoda             
Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma 2 8 1 5 1 17 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 0 0 1 0 0 1 

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

1 3 0 0 0 4 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 2 4 1 2 0 9 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 1 0 0 0 1 

 
Általános iskolában tanuló száma 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 
5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis tanulók 
száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 281 290 571 116 20,3% 

2011/2012 287 266 553 120 21,7% 

2012/2013 162 168 330 76 23,0% 

 
Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 

helyek száma tanév 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon összesen 1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon összesen db 

2010/2011 16 16 32 1 2 3 2 

2011/2012 15 15 30 1 2 3 2 

2012/2013 8 8 16 0 1 1 1 
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d) gyermekjóléti alapellátás 
A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások keretében önkormányzatunk 
gyermekek napközbeni ellátásaként óvodákat, általános iskolai napköziket működtet, a gyermekjóléti 
Szolgáltatást a „Jobb Otthon” Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató központ Gyermekjóléti 
Szolgálata útján látja el. Területi irodája 8111 Seregélyes Bethlen Gábor út 2. szám alatt található. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult, veszélyeztetettség megszüntetése, 
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. 

 A gyermekjóléti szolgáltatást az 1997. évi XXXI. tv. és az ide vonatkozó kormányrendeletek, előírásai 
szerint végzi, a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatok ellátásával, amelynek az 
önkormányzat a Segítő Központ keretein belül önálló szakmai egységként működő Gyermekjóléti 
Szolgálat üzemeltetésével tett és tesz eleget. 

 
e) gyermekvédelem 
A gyermekvédelem ott kezdődik, amikor a szülők a gyermekvállalás tekintetében felelősségteljes döntést 
hoznak.  

A jól működő család teremti meg tagjai számára az érzelmi biztonságot, a feltétel nélküli bizalmat, a 
hosszú távú tervezésre, a kapcsolatokra képes személyiség kialakulását, a személyiség és a viselkedés 
zavarok csökkenését.  

A gyámhatóság gyermekek életminőségének javulása érdekében együttműködve tevékenykedik a 
jelzőrendszer tagjaival. Tevékenysége során igyekszik szakmai tudását hatékonyan alkalmazni.  

Szemlélete alapján, munkájában főként a prevencióra helyezi a hangsúlyt, melynek eredményét a 
későbbiekben lehet majd mérni.  

Településünkön is egyre növekvő munkanélküliség következményeként megjelenő hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetben élő családok száma. Ennek ellenére aktívan és lelkiismeretesen 
végezzük munkánkat. 

A gyámhatóság eredményessége nagyban függ a törvények adta lehetőségektől, az ügyfelek 
hozzáállásától is. A lehetőségek sorában a gyermek családjából történő kiemelését tartja az utolsó 
megoldásnak a gyámhatóság. A törvényi szabályozás igyekszik csökkenteni azokat a hátrányokat a 
gyermekek életében, amelyeket a szülők nem akarnak, vagy nem képesek megadni számukra.  

A családokban előforduló problémák köre szélesedett. Egyre több családban fordul elő a szülők közötti 
konfliktus, amelynek legnagyobb vesztesei a gyermekek.  

Egyre több család kerül a perifériára anyagi problémák miatt, melynek következményei a nevelésben, 
gondoskodásban nyilvánul meg. A jelzőrendszer intézményei gyakran fordulnak egymáshoz egy-egy 
gyermek ügyében ilyen okra visszavezethető magatartási probléma miatt.  

A gyermek lereagálja a családban megnyilvánuló feszültséget az első olyan intézményben, ahová 
rendszeresen jár. Az intézmény foglalkoztat pszichológust, aki az általános iskolákban ellátja az 
iskolapszichológusi feladatokat is, egyre több pszichés problémával küzdő gyermekkel áll kapcsolatban. 
A szülő bizonytalansága, kétségbeesett megnyilvánulása, az egyre nagyobb számban tapasztalható 
nélkülözés feszült, megfelelő teljesítményre nem motiválható gyermekeket, diákokat eredményez. A 
szülő nem érti, vagy nem akarja érteni - mert saját érdekei érvényesítése mellett többnyire nem látja, 
hogy mit áldoz fel a kétes eredmény oltárán –, miért avatkoznak bele a jelzőrendszer tagjai az életébe. 

 Nem érzi a felelősséget, és hárítja a segítséget, mely miatt hónapok munkájába kerül, hogy megértse és 
lássa mi a gyermeke érdeke. 

A nehézségek ellenére a jelzőrendszer tagjai mindent megtesznek azért, hogy munkájukat 
lehetőségeihez mérten ellássák.      Lásd 4.4.1 pont 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a Sárvíz Kistérségi Társulás 
által a „Jobb Otthon” Alapítvány Kistérségi Szociális Szolgáltató központ Gyermekjóléti Szolgálata 
útján látja el.  

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
Az Egyesületek a sport területén kiemelkedő segítséget nyújtanak a településen élő aktív sportolók 
tekintetében, hiszen sikereikkel, eredményeikkel „öregbítik” településünk hírnevét. 

Jellemző a labdarúgás, tollaslabda és a kézilabda szervezeti szintű jelenléte. 

- sport programok: diák foci, Alba Volán Egyesület Öttusa Szakosztálya, kézilabda, atlétika, 
tollaslabda, sakk, önvédelmi szakkör, versenyek, bemutatók, nyugdíjas torna, gyógytorna,  

- kirándulások, túrák, táborok (kaland, ős magyar életmód, festő, kézműves, tollas, nyelvi, földrajzi) 

- fejlesztő foglalkozások az iskolában, melynek területei: mozgás, testséma, érzékelés, beszéd 

Alapítvány keretében működik az Erdei Iskola, amely egész évben gazdag programokkal várja az 
érdeklődőket. A pedagógusok segítenek a gyermekeknek a szabadidő hasznos eltöltésében és közösségi 
érzés erősítésében 

Mintegy 18.000 kötetes Könyvtár várja a látogatókat, ahol lehetőség nyílik, TV-videó -DVD filmek 
nézésére valamint a számítógépes gépparkot igénybe vehetik internetezésre is.  

További programok: 

- Falunapi rendezvények  

- Idősek napja 

- Advent-szeretet vásár, Advent- ünnepségsorozat 

- Nyugdíjas Ki mit tud,   

- Egyéb: állásbörze, véradás, jótékonysági rendezvények, egészséges életmóddal kapcsolatos 
szűrővizsgálatok, termékbemutatók. 

- Télen – nyáron, minden héten kedden, a nyugdíjasoknak ingyenes buszjáratot biztosít az 
Önkormányzat az agárdi termálfürdőbe.  

A programok többségében aktuális ünnepekhez, eseményekhez kötődve a hagyomány tiszteletben 
tartásával valósulnak meg.  
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
Lásd 4.4.1 pont 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 
50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.  

Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a 
vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. 
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra 
jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 
aktivitászavar). 
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A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújt segítséget a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek étkeztetésére napi egyszeri 
melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen.  

A nyári gyermekétkeztetés biztosítására több éve lehetősége van az önkormányzatnak mellyel él is. 

A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek 
életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, 
gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A törvény 146. § (4) 
bekezdés értelmében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés 
szabályait kell alkalmazni  a bölcsődében, hetes bölcsődében, a családi napköziben, a családi 
gyermekfelügyelet során,  az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai 
diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános iskolai menzai 
ellátás, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás 
keretében, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben, illetve a 
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében, a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre. Iskolai 
étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. 

A kedvezményekre vonatkozó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az 
éves költségvetési törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, az éves költségvetési törvény 
végrehajtási rendelete a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
adott évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 
(2012-ben a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet) 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban nincs mérhető 
helyi adat, rendelkezésre álló információ 

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

keretein belül 
Hátránykompenzáló juttatások és szolgáltatások szervezett formában nem működnek és erre 
vonatkozóan terv sem tartalmaz koncepciót. 

A formális és informális tanulási lehetőségeket, tanórán kívüli szabadidős programokat kínáló  
intézményeknek kiemelten fontos szerepe van gyermeki hátrányok rövid- és hosszabb távú  
kompenzálásának, a társadalmi befogadás és aktív részvétel erősödésében. A hátránykompenzáló 
ellátások és szolgáltatások elősegítik a gyermekek személyiségfejlődését, kreatív képességeinek 
kibontakoztatását, hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan fejlesztik a különböző 
kompetenciáikat.  
 
 

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

 
Fogalmak: 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
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ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 
 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.4.1. pontban foglalt definíciót. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők 
csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy 
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

Aránytalan teher: Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a 
gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy 
jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 
államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az 
állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen 
közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.  

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban.  

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő 
bánásmód követelményét. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott körültekintéssel 
kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az 
iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének 
magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy 
befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat 
véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a 
gyermekjóléti szolgálat véleményét (Nkntv. 45. §). 

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere (IPR)  

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános 
iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló 
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, 
továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés 
megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-
kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos 
nevelési igényű tanuló vesz részt. 

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek 
keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését 
segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program 
megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 
felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 
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Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről 
a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos 
nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi 
nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy 
egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő 
nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és 
kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód 
követelményét tekintve. 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így 
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 
elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 
értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással 
összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 
megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való 
hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott 
létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013. 
szeptember 1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény 
szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése 
egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, 
csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb 
arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan 
nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a 
kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat. 

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő 
bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az 
iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. 

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

Nincs adat. 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
Az önkormányzat külön figyelmet szentel a hátrányos helyzetű gyermekek egészségvédelmére és kiemeli 
a családsegítő szolgálatokkal való együttműködés fontosságát a hátrányos helyzetű gyermekek 
felkutatásában és felzárkóztatásában, egészségügyi célú prevenciójában.  

Hátránykompenzáló juttatások és szolgáltatások szervezett formában nem működnek és erre 
vonatkozóan terv sem tartalmaz koncepciót. 

A formális és informális tanulási lehetőségeket, tanórán kívüli szabadidős programokat kínáló  
intézményeknek kiemelten fontos szerepe van gyermeki hátrányok rövid- és hosszabb távú  
kompenzálásának, a társadalmi befogadás és aktív részvétel erősödésében. A hátránykompenzáló 
ellátások és szolgáltatások elősegítik a gyermekek személyiségfejlődését, kreatív képességeinek 
kibontakoztatását, hátrányainak kompenzálását, miközben hatékonyan fejlesztik a különböző 
kompetenciáikat.  

4.4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
 

A 18 év alatti védelembe vett és a 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
csökkent ami  a családsegítő szolgálatnak 
köszönhető. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma  a gyermeklétszámhoz képest 
elég magas mivel az általános iskolás  hátrányos 
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű  
gyermekek száma az iskolások számához 
viszonyítva  magas, ugyanez mondható az 
óvodában is   

Az önkormányzat elvégzi a Gyermekvédelmi 
Jelzőrendszer működésének felülvizsgálatát és 
megújítja a jelzőrendszer szereplőinek 
együttműködését. Az intézkedés 
szükségességét indokolja, hogy a változtak a 
gyermek célcsoportra vonatkozó jogszabályi 
fogalmak, másrészt a gyermekvédelmi alap- és 
szakellátásban, a gyámhatósági 
feladatellátásban is komoly változások 
történtek a megyei és a járási 
kormányhivatalok működésbe lépésével. A 
felülvizsgálat végén olyan Információs lap 
készül, amely tartalmazza a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer szerepelőinek új elérhetőségeit. 

Az iskoláskorú gyermekek nyári szünidőben 
helyi nem töltik hasznosan a szünidőt 

Napközis és tematikus táborok szervezése 

 
4.5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
  

- Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 
szociális, kulturális jog tekintetében. 

- a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

- a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

- a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 
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4.5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 
viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 
hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható 
helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi 
meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 1717 1573 1637 1474 80 99 
2009 1376 1583 1229 1477 147 106 
2010 1711 1592 1590 1468 121 124 
2011 1700 1588 1606 1487 94 101 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
 
 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 

Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év Foglalkoztatást segítő 
programok száma 

Képzési programok 
száma résztvevők száma résztvevő nők 

száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 
2010 1 1 9 4 
2011 1 1 24 5 
2012 1 1 36 10 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év munkanélküli 
nők száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/szakmunkás-
képző gimnázium érettségi főiskola egyetem 

2008 99 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 106 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2010 124 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2011 101 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2012 94 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 
 

Hátrányos megkülönböztetés 

év Esetszám 

2008 2 
2009 0 
2010 0 
2011 0 
2012 0 

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

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek 
vizsgálata. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen 
bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi 
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

 

Bölcsőde   
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében. 

Családi napközi 
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá 
az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai 
napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem 
közoktatási célú ellátása. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 
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Családi gyermekfelügyelet 
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját 
otthonában. 

A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 

A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 

Házi gyermekfelügyelet 
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy 
csak részben tudja megoldani. 

Alternatív napközbeni ellátás 
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 

- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint 
egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 

- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított 
nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető 
rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi 
feltételekkel. 

Óvoda 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §) 

Általános iskola 
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész 
napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a 
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. 

 
A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

bölcsődei férőhelyek 
száma év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma önkor-
mányzati egyéb 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

2008 163 0 0 0 1 7 7 
2009 145 0 0 0 1 7 7 
2010 134 0 0 0 1 7 7 
2011 138 0 0 0 1 7 7 

 
 

4.5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A család- és 
nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a gyermekvállalás 
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körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel összefüggő 
ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 0-3 év közötti 
gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2008 2 132 66 

2009 2 122 61 
2010 2 107 54 
2011 2 118 59 
2012 2 103 52 

 

 

4.5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv 
tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a 
Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.  

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 
megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 
paragrafusai vonatkoznak.   

A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad 
a tényleges esetek számától.  

 

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év rendőrök riasztása családi 
viszályhoz 

tényleges feljelentések 
száma bírósági ítélet 

2008 nincs adat n.a. n.a. 
2009 n.a. n.a. n.a. 
2010 n.a. n.a. n.a. 
2011 n.a. n.a. n.a. 
2012 n.a. n.a. n.a. 

 
 
 



 - 44 - 

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

A rendszerváltás után családok tízezrei kerültek krízishelyzetbe. A családok krízishelyzete gazdasági 
okokra, családi konfliktusokra, egészségi problémákra vezethető vissza.  

A krízishelyzetbe került családok, szülők, számára Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálatokat hoztak 
létre. A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatok a krízisek megelőzésében, a prevencióban vállaltak 
fontos szerepet. 

 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen  

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 50 
km-es körzetében 

2008 0   0 0 
2009 0   0 0 
2010 0   0 0 
2011 0   0 0 
2012 0 2 0 1 

 
4.5.6. A nők szerepe a helyi közéletben 

Napjainkban a nemzeti, az európai és a nemzetközi színtéren egyre nagyobb figyelem övezi a nők 
gazdasági döntéshozatalban való részvételét, így különös hangsúlyt kap a nemi sokszínűség gazdasági 
dimenziója. Az oktatási expanziót követően a nők nagy létszámban kerültek be a felsőoktatási 
intézményekbe, ma már a diplomás nők száma és aránya meghaladja a férfiakét, ugyanakkor a felső 
vezetésben, politikai életben alulreprezentáltak. A magasan képzett nők készségeinek alacsony szintű 
igénybevétele azt jelenti, hogy potenciális gazdasági növekedés megy veszendőbe. Az összes 
rendelkezésre álló emberi erőforrás teljes körű hasznosítása kulcsfontosságú eszköz az Unió előtt álló 
demográfiai kihívások kezeléséhez, a globalizált gazdaság versenyében való sikeres helytálláshoz és 
harmadik országokkal szembeni komparatív versenyelőny eléréséhez. 

A társasági vezetőtestületi állásokra jelölt nők kinevezésével kapcsolatos fenntartások gyakorta az alábbi 
tényezőkben gyökereznek: a kinevezéssel és az előléptetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiák, a férfiak 
által uralt üzleti kultúra, valamint a vezetőtestületi kinevezési eljárások átláthatatlansága. Az említett 
elemek –amelyeket összességükben véve „üvegplafonnak” neveznek – aláássák a felsővezetői állások 
EU-n belüli munkaerőpiacának optimális működését. 

A nők szerepe a helyi közéletben 

Képviselőtestület tagja Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői Közgyűlések tagjai 

év 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 7 4 0 0 0 0 
2009 7 4 0 0 0 0 
2010 7 4 0 0 0 0 
2011 5 2 0 0 0 0 
2012 5 2 0 0 0 0 
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4.5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 

 
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

év 
Intézkedessek, pályázatok, 

programok száma a 
településen 

Önkormányzati Más állami szerv által 
támogatott Civil Összes 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 
2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 
2010 3   3 0 6 
2011 5   5 0 10 
2012 3   3 0 6 

 
 
 

4.5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 Munkanélküliek között a nők vannak 
túlsúlyban, Ami, valószínű annak köszönhető, 
hogy a nők a gyermekektől nem tudnak, illetve 
nehezen tudnak munkát vállalni, a bölcsöde 
hiánya miatt. 

Az önkormányzat a 180 napnál hosszabb ideje 
álláskereső, tartósan munkanélküli nők 
foglalkoztatása érdekében vállalja a gyermekek 
napközbeni ellátásának felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat tartalmazza a bölcsődei korú 
gyermekek napközbeni felügyeletének 
felmérését és vizsgálatát továbbá a működő, 
gyermekek napközbeni ellátását végző 
szolgáltatók nyitvatartási idejének átalakítását 
a településen vagy annak környezetében a nők 
számára elérhető munkahelyek munkába 
közlekedési lehetőségeihez igazodás 
érdekében. 

 
 

4.6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések 
irányadók: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és  
2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 
 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 
1. az öregségi nyugdíj,  
2. a rehabilitációs járadék. 
 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 
1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás;  
3. a szülői nyugdíj;  
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4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint  
5. özvegyi járadék.  
 
Időskorúak járadéka: 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati 
idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve 
alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat 
jegyzője 2013. január 1.-től, a járási hivatal állapítja meg. 
 

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

trendek stb.) 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma összes nyugdíjas 

2008 480 688 1168 
2009 481 678 1159 
2010 474 668 1142 
2011 492 661 1153 

 
 

4.6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete 
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
Az idős nemzedék esélyegyenlőségének állapotát alapvetően meghatározzák a megélhetési források, a 
munkaerő-piaci jelenlét, valamint a nyugdíjjal és egyéb rendszeres jövedelemmel való rendelkezés. Itt a 
vizsgálódásba bevontak alsó korhatárát célszerű kiterjeszteni az 50 évesekre, mert köztudottan már ezen 
korosztály esetében felgyorsul a munkaerő-piacról való kilépés, és azok esetében a szociális 
kirekesztődés, akik munkanélkülivé váltak, ugyanakkor még nem szereztek jogosultságot a nyugellátásra 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 

 
Tevékeny időskor (lehetőségek a településen) 

Önkormányzati 
Munkaügyi 

Központ által 
támogatott 

Civil Egyéb Összesen év 

db db db db db 
2008 2 0 0 0 2 
2009 4 0 0 0 4 
2010 0 1 0 0 1 
2011 0 1 0 0 1 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
Regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma év 

fő fő % fő fő % 
2008 179 16 9% 23 2 9% 
2009 153 28 18% 26 4 15% 
2010 245 35 14% 24 4 17% 
2011 195 30 15% 23 3 13% 
2012 174 25 14% 16 2 13% 

 
4.6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés 
 
Alapszolgáltatások: 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában.  

Szakosított ellátási formák: 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

64 év feletti lakosság száma 

nappali 
ellátásban 
részesülő 

időskorúak 
száma 

év 

fő fő % 
2008 604 0 0% 
2009 608 20 3% 
2010 628 20 3% 
2011 626 20 3% 

 
Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 4 
2009 4 
2010 4 
2011 3 
2012 2 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Mozielő
adás 

látogatá
sa 

Színházelőa-
dás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekinté
se 

Könyv- 
tár 

látogatá-
sa 

Közművelő-
dési 

intézmény 
rendezvé-

nyén 
részvétel 

Vallásgya -
korlás 

templomban 

Sportren-
dezvényen 
részvétel év 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 
2008 600 0 0 5271 700 n.a. n.a. 
2009 650 0 0 5178 600 n.a. n.a. 
2010 600 0 0 5097 650 n.a. n.a. 
2011 620 0 0 4325 900 n.a. n.a. 
2012 300 0 0 3836 980 n.a. n.a. 
 
 

c) idősek informatikai jártassága 
 

Idősek informatikai jártassága 

Összes megkérdezett Számítógépet használni tudók 
száma Internetet használni tudók száma 

év 

fő fő % fő % 
2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.! 
2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2013 47 5 10,6% 5 10,6% 
 

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

 
Az időseket célzó programok a településen 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 2 
2009 2 
2010 26 
2011 26 
2012 26 
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4.6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nyugdíjban , nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők száma a lakósság 25 %-a    

Települési egészségnap szervezése 

Az idősek nagyon kevés százaléka ért a 
számítógéphez.  

Idős célcsoportban a számítógép és internet 
használat alacsonyabb mértékű, mint a fiatalabb 
korosztályok körében, ezért az internet 
használatot és elektronikus levelezési készségek 
elsajátítását célzó csoportos képzéseket szervez 
a településen élő 60 év feletti emberek számára 
az IKSZT projekt segítségével.   

  
Az adatokból kitűnik, hogy a művelődési  
házban évente több előadást tartanak, ezek a 
rendezvények biztosítják az idősek számára a 
közösséghez tartozás lehetősét. 
A községben működik a nyugdíjas klub, ahol 
a klubtagok száma nő. 
Működik a községi könyvtár, amelynek 
látogatottsága magas. 

Az önkormányzat minden évben támogatja az 
Idősek Világnapja alkalmából a települési 
Nyugdíjas „Ki Mit Tud!” vetélkedőt, annak 
érdekében, hogy a településen élő idősek be 
tudják mutatni kulturális, művészeti és egyéb 
közérdeklődésre méltó kimagasló 
teljesítményüket, egymásnak és a település 
lakosságának 

 
 
 
 
 



 - 50 - 

4.7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 
során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden 
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos 
egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását. 
 

4.7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 56 56 

2009 50 50 

2010 43 43 
2011 40 40 
2012 39 39 

 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 
2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
 
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. 
A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  
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Fogyatékkal élő munkavállaló, aki: 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki: 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 
szociális járadékban részesült. 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.  A védett 
foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Nem rendelkeznek olyan 
foglalkozatási szakemberrel, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a 
foglalkoztatás jellegére és helyére. Nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, ezért 
a sikertelen beszoktatás következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli 
megállapítása. Javaslat folyamatos felkutatása a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető 
álláshelyeknek, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával a fogyatékos személyek munkahelyi 
kisérésének biztosítása. Önkormányzati szakember képzése ez irányba, állami és civil munkaerő-piaci 
szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat megoldásába. 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének 
és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is 
betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)  

A foglalkoztatás akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja megközelíteni a 
munkahelyet, például a településen belüli közlekedési akadályok miatt és a támogató szolgálattól sem 
kap segítséget. A rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássérült személyek, hanem más csoportok 
részére is hasznosak (nők, kisgyermekesek, idősek), az információs táblák, a vizuális információk 
megerősítése akusztikus információkkal, például közlekedési eszközökön alkalmazva. Fontos a 
célpályázatok felkutatása és az akadálymentesítés komplex, rövid- közép-és hosszú terveinek 
elkészítései.  

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális 

szolgáltatások 
Állami/önkormányzati Egyházi Civil    2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 13 
házi segítségnyújtás                 32 28 31 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás                 6 2 14 

családsegítés                 157 169 126 
közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

                0 10 0 

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

                  9 5 

támogató szolgáltatás                 2 5 0 
nappali ellátás                 23 20 17 
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4.7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni 
ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli 
ellátás 

Fogyatékos 
személyek 

száma 
Időskorúak járadéka 1 
Aktív korúak ellátása 0 
Rendszeres szociális segély 1 
Lakásfenntartási támogatás 0 
Ápolási díj 0 
Temetési segély 0 
Átmeneti segély 2 

Természetbeni ellátás   
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre 
kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ 
kártyát az OEP-től.  

0 

Közgyógyellátás 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon 
jár, nem fogyatékos személyek rászorultsági 
alapon vehetik igénybe. Mivel a településen 
élő  fogyatékos személyek számának 
megállapítása nehéz, ez az adat is fontos 
mutató lehet.   

9 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 
Energia felhasználási támogatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott 
ellátások   

Fogyatékossági támogatás 0 
Rokkantsági járadék 0 
Személygépkocsi átalakítási támogatás 1 
Közlekedési kedvezmény 0 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 2 
Parkolási igazolvány 0 

Ellátási formák: 

- Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli 
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi 
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 
mérsékléséhez.  

- Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki 
a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó 
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak 
meg, rokkantsági járadékra jogosult.  

- Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult  
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- Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,  

o aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

o aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 
minősül, 

o akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 

- Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:  

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

 
 

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

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 

Akadálymentesítés 1. 
Igen/nem 

  Lift Vakve-
zető sáv 

Mozgáskorlá-
tozottak 
részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos- 
tájékoz-

tatás 

Induk-
ciós 

hurok 

Tapint-
ható 

informá-
ció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egy
éb 

alapfok igen igen igen igen nem nem nem nem nem 
középfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

oktatási 
intézmé-

nyek felsőfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 
fekvőbeteg 

ellátás  nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

járó beteg 
szakellátás nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Egészsé
gügyi 

intézmé
nyek alapellátás nem igen igen igen nem igen igen nem nem 

kulturális, művelődési 
intézmények nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 

intézmény 
nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

szociális ellátást 
nyújtó intézmények nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek közül az Orvosi Rendelő, Általános Iskola és a központi 
Óvoda akadálymentes. A többi közintézmény megoldásra váló feladat 
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
Az önkormányzati intézményekben a teljes körű akadálymentesítéséről gondoskodni kell. 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
Járdák állapota rossz, javításra szorul, akadálymentesítés a gyalogos átkelők mellett megoldott. 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A fogyatékos személy kérelmére szakellátó intézménybe az önkormányzati gépjármű elszállítja. 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
A fogyatékos személy kérelmére szakellátó intézménybe az önkormányzati gépjármű elszállítja. 
 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A rokkantsági járadékban, közgyógyellátással 
rendelkezők száma elég magas  

Az önkormányzat elvégzi a megváltozott 
munkaképességű emberek foglakoztatása 
érdekében a településen működő 
foglalkoztatók felmérését, annak érdekében, 
hogy a rehabilitációs járadék fizetése helyett 
arra ösztönözze az 50 fő feletti munkavállalót 
foglalkoztató munkáltatókat, hogy járadék 
fizetése helyett vállalják fel a megváltozott 
munkaképességű álláskeresők foglalkoztatását. 

 
Az akadálymentesítést az önkormányzati 
intézményekben, közterületeken teljeskörűen 
meg kell oldani.  

Kiemelt területként kell kezelni a fogyatékkal 
élők akadálymentes közlekedése feltételeinek 
megteremtését. Ennek megvalósítása 
érdekében a korlátozott közlekedőképességű 
emberek, illetőleg korlátozott mozgásképességű 
személyek, valamint a nehezen járó időskorúak, 
terhesek számára akadálymentes környezetet 
kell kialakítani, amely kényelmes, biztonságos 
,akadálymentes közlekedést biztosít. 
A meglévő utak, járdák felújításakor, 
korszerűsítésekor is figyelembe kell venni 
ezeket a követelményeket. 
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4.8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ezzel 
elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil 
Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 

Seregélyesen mindössze néhány civil szervezet működik, de megmutatkozik a civilek jelenléte a 
település kulturális, művelődési életében. Számos települési rendezvény szervezésében, lebonyolításában 
is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját programokat, rendezvényeket is szerveznek 

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 községben működő civil szervezetek és alapítványok: 

- Seregélyes SC-n belül serdülő, ifjúsági, felnőtt csapat 

- Seregélyesi Pelikán Diáksport Egyesület 

- Seregélyesi Sakk Egyesület 

- Lovas Klub 

- Ne fordulj el Tőlünk Alapítvány! 

- „Élő Ősz” Nyugdíjas Klub 

- Együtt a Gyermekekért Alapítvány! 

- Seregélyesi Lokálpatrióta Egyesület 

- Seregélyesi Polgárőrség 

- Seregélyesi Általános Iskola Alapítvány 

- Kismama Klub 

- Széchenyi Alapítvány 

- Vöröskereszt Helyi Szervezete 
 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

bemutatása 
Az önkormányzat, a lehetőségeihez mérten támogatja a civil szerveződések, szervezetek tevékenységét, 
elősegíti a pályázatokon való részvételüket. 

A civil szerveződések, szervezetek részt vesznek, segítenek az önkormányzati, települési 
rendezvényeken. 
 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
Az önkormányzat a Sárvíz Kistérség önkormányzataival alakított ki szorosabb kapcsolatot, továbbá 
nemzetközi szinten, az Olaszországi Rivodutri és a Romániai Paulesti településekkel. 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
Nem jellemző 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
A civil szerveződések, szervezetek tevékenységének elősegítése, a pályázatokon való részvételük 
támogatása 
 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
A településen telephellyel rendelkező for-profit cégeket megkeressük támogatói nyilatkozattal, hogy  
az önkormányzati rendezvények megrendezéséhez tudnak-e támogatást biztosítani. 
 
 
 
4.9. 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 

Interjú jelleggel. Szóbeli elbeszélgetés, adatkérés, adatgyűjtés, javaslat, véleménykérés. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
Szóban és írásban. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
A HEP IT négy részből áll:  

 

1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 
végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.  

2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló 
projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető.  

3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben 
rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség 
érdekében tervezett tevékenységek. 

4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz. 

 

4.10. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 
Célcsoport 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Lakosságszám megtartása 
Élhetőbb környezet megteremtése, közterületek, 
parkok sétányok kialakítása, fejlesztése. Bérlakások 
építése. Lakótelkek kialakítása. Utak 
pormentesítése, járdák létesítése, korszerűsítése 

Szociális Szövetkezet alakítása Hozzáférés javítása önkormányzati segítséggel 

Ellátásból kiesett álláskeresők tájékozatlansága Ellátásból kiesett álláskeresők tájékoztatása, 
Munkaügyi Központban regisztráció 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Baba-mama börze szervezése Szükségletek kielégítése, kiszámíthatóság, 
tervezhetőség, kooperáció 

Gyermekvédelmi jelzőrendszer megújítása Együttműködés fejlesztése, prevenció 
hatékonyságának növelése 

Gyermekek 
Hasznos szünidő eltöltés Szünidei gyermekfelügyelet, foglalkoztatás 

megteremtése 

IKSZT projekt segítségével internet használat Idősek kapcsolattartásának javítása 

Idősek világnapja megünneplése, nyugdías Ki-Mit 
tud Idősek társadalmi megbecsülésének erősítése Idősek 

Települési egészségnap 
Aktív időskor meghosszabbítása,  

Nők Bölcsödei csoport létrehozása, óvoda 
nyitvatartásának felülvizsgálata 

Szükségletek kielégítése, kiszámíthatóság, 
tervezhetőség, kooperáció 
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A közszolgáltatást nyújtó intézmények, 
akadálymentesítése, utak járdák felújítása Idősek, mozgássérültek közlekedésének javítása 

Fogyatékkal 
élők Rehabilitációs Hozzájárulás kiváltása 

munkahelyek-kel Nőjön a foglalkoztatottsága 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Lakosságszám megtartása Képviselő-testület 

Szociális Szövetkezet alakítása Polgármester 

Ellátásból kiesett álláskeresők 
tájékozatlansága Polgármester 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Baba-mama börze szervezése 
GYEJO- CSSK 

Gyermekvédelmi jelzőrendszer megújítása Jegyző 
Gyermekek 

Hasznos szünidő eltöltés Képviselő-testület 

IKSZT projekt segítségével internet 
használat Polgármester 

Idősek világnapja megünneplése, nyugdías 
Ki-Mit tud Polgármester Idősek 

Települési egészségnap 
Polgármester 

Nők Bölcsödei csoport létrehozása, óvoda 
nyitvatartásának felülvizsgálata Képvieslő-testület 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények, 
akadálymentesítése, utak járdák felújítása Képviselő-testület 

Fogyatékkal 
élők Rehabilitációs Hozzájárulás kiváltása 

munkahelyek-kel Képviselő-testület 

 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlősége biztosított. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők, helyzetén javítsunk. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő fejlődését minden szinten. 
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Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, védelmére. ellátásuk biztosítására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlőbánásmódot. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők önálló életviteléhez szükséges feltételek biztosítására. 
 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Lakosságszám megtartása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Csökkenő népesség 

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

Élhetőbb környezet megteremtése, közterületek parkok sétányok kialakítása, 
fejlesztése. Bérlakások építése. Lakótelkek kialakítása. Utak pormentesítése, járdák 
létesítése, korszerűsítése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázatok figyelése, benyújtása 

Résztvevők és 
felelős Képviselőtestület 

Partnerek Polgármester, Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve folyamatos 

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

Megfelelő 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem lesznek megfelelő pályázatok, Nem nyer   pályázatot az Önkormányzat, Önerő 
hiánya. Hibátlan pályázat benyújtása. 

Szükséges erőforrások Pályázat, önerő 

 
 

Intézkedés címe: Szociális Szövetkezetek alakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nyilvántartott munkanélküliekből a 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek száma magas 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 

Csökkenjen a munkanélküliek száma 
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rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre bontásban 
Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázat benyújtása 

Résztvevők és 
felelős Polgármester 

Partnerek Képviselő Testület Polgármesteri Hivatal 

Határidő(k) pontokba 
szedve Igényfelmérés, folyamatos 

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

A feltárt probléma nem oldódik meg 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem nyer pályázatot az önkormányzat, vagy az érintettek nem vesznek részt. 
Hibátlan pályázat benyújtása 

Szükséges erőforrások pályázat 

 
 

Intézkedés címe: Ellátásból kiesett álláskeresők  tájékozatása , Munkaügyi regisztráció 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) FHT-ból kiesettek magas száma 

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

Ne legyenek egy évig ellátatlanok 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igényfelmérés és kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal valamint a  
munkanélküliekkel 

Résztvevők és 
felelős Polgármester 

Partnerek Képviselő Testület Polgármesteri Hivatal 

Határidő(k) pontokba 
szedve Igényfelmérés, folyamatos 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Az ellátatlanok száma csökken 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Az érintettek nem vesznek részt.  

Szükséges erőforrások Informatikai eszközök, gépkocsi 

 

Intézkedés címe: Baba-mama börze szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Gyermekes családok  szegénysége , életszinvonal csökkenése 

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

A gyermekek  megfelelő, olcsó ruhához jutattása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Hely keresése ahol bíztosítani  tudjuk a családoknak a tevékenységet 

Résztvevők és 
felelős GYEJÓ-CSSK 

Partnerek Vöröskereszt 

Határidő(k) pontokba 
szedve Folymatos, évente 

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

Emelkedő életszínvonalú családok, hagyományteremtés  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Résztvevők száma kevés. Megfelelő tájékoztatás a lehetőségről, toborzás, reklám 

Szükséges erőforrások Önerő, támogatók 

 

Intézkedés címe: Gyermekvédelmi jelzőrendszer megújítása 
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Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Jogszabályi változások 

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

Veszélyeztett gyermekek figyelemmel kisérése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Együttműködés fejlesztése, prevenció hatékonyságának növelése 

Résztvevők és 
felelős jegyző 

Partnerek Intézményvezetők, gyermekvédelmi felelős 

Határidő(k) pontokba 
szedve folyamatos 

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

Olya információs lap készül , mely tartalmazza a gyermekvédelmi jezőrendszer 
szereplőinek új elérhetőségét   

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Rejtett problémák és ezek feltárása 

Szükséges erőforrások Kommunikáció, saját humán erőforrás 

 

Intézkedés címe: Hasznos szünidő eltöltése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Sok a szünidő és a szülök kevés százaléka tudja kifizetni a drága táborokat 

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

Szünidei germekfelügyelet , foglakoztatás megteremtése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

napközis és tematikus táborok szervezése 

Résztvevők és 
felelős Képviselőtestület 

Partnerek intézményvezetők 
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Határidő(k) pontokba 
szedve évente 

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

Csökken a szünidőben a kallodó  unatkozó gyermekek száma.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat nem nyer 

Szükséges erőforrások pályázat 

 

Intézkedés címe: Bölcsödei csoport létrehozása, óvoda nyitva tartásának felülvizsgálata 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Nők nehezen tudnak munkát vállalni, mivel a gyermekek  felügyelete nem megoldott 

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

A nők nagyobb számban tudnak munkát vállalni, nő a családok életszinvonala 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Hely keresése, igényfelmérés, pályázati lehetőségek kutatása   

Résztvevők és 
felelős Képviselőtestület 

Partnerek GYEJO-CSSK 

Határidő(k) pontokba 
szedve Egy év 

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

A  beiratott gyermekek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem nyer pályázatot az Önkormányzat, nincs saját erő, a beiratott gyermekek száma 
kevés. Megfelelő pályázat benyújtása, érintettek meggyőzése 

Szükséges erőforrások Pályázat, önerő 
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Intézkedés címe: IKSZT projekt segítségével internet használat 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Az idősek nagyon kevés százaléka ért a számítógéphez 

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

Az idős korosztály kapcsolattartásának elősegítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Hely keresése és a technikai feltételek biztosítása  

Résztvevők és 
felelős Polgármester 

Partnerek Intézményvezetők ,képviselőtestület 

Határidő(k) pontokba 
szedve Igényfelmérés,  őszi kezdés  

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

Résztvevők száma, elégedettségi mutatok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs pályázat erre vonatkozóan. Kevés a résztvevő. Megfelelő tájékoztatás   

Szükséges erőforrások Pályázat, saját erő 

 

Intézkedés címe: Idősek világnapja megünneplése, Ki- Mit tud szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Kevés a tematikus, generációs program  

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

Idősek társadalmi megbecsülésének erősítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Programok szervezése 

Résztvevők és 
felelős Polgármester 
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Partnerek támogatók 

Határidő(k) pontokba 
szedve évente 

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

Résztvevők száma, elégedettségi mutatók 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Propaganda, 

Szükséges erőforrások pályázat 

 

Intézkedés címe: Települési egészségnap  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Magas a közgyógyellátottak száma  

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

Az aktív időskor meghosszabítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Rendezvények megszervezése, hely biztosítása  

Résztvevők és 
felelős polgármester 

Partnerek Vöröskereszt, háziorvosok 

Határidő(k) pontokba 
szedve évente 

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

A résztvevők száma, a szakrendelésekre átirányítottak száma. Az érintettek 
életminőségének javítása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A résztvevők száma kevés. Megfelelő felvilágosítás, propaganda 
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Szükséges erőforrások Saját erő, humán erőforrások 

 

Intézkedés címe: A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése, utak járdák 
felújítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem minden intézményben megoldott az akadálymentesítés. Az utak járdák állapota 
nem mindenhól megfelelő 

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

Idősek, mozgássérültek közlekedésének javítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázati lehetőségek keresése, benyújtása 

Résztvevők és 
felelős Képviselő-testület 

Partnerek Jegyző, Polgármesteri Hivatal 

Határidő(k) pontokba 
szedve folyamatos 

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

Megfelelő utak létesítése, teljes akadálymentesítés elérése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megfelelő pályázat hiánya. Saját erőforrás keresése. 

Szükséges erőforrások Pályázat, önerő 

 

Intézkedés címe: Rehabilitációs hozzájárulás kiváltása munkahelyekkel 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Csökkent munkaképességűek alacsony foglalkoztatottsága 

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

Célja hogy csökkent munkaképességű emberek visszakerüljenek a munka világába, 
így újra hasznosnak érezzék magukat 
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Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

25 fő feletti cégek felmérése, koordináció, civil partnerek bevonása , pályázati 
lehetőségek keresése 

Résztvevők és 
felelős Képviselő-testület 

Partnerek Jegyző, Polgármesteri Hivatal 

Határidő(k) pontokba 
szedve folyamatos 

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

Minél több csökkent munkaképességű ember foglalkoztatása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megfelelő pályázat hiánya. Saját erőforrás keresése. 

Szükséges erőforrások Pályázat, önerő 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelem-

zés 
következteté-
seiben feltárt 
esélyegyenlő-
ségi probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások  
(humán, 

pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményei-

nek 
fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Lakosságszám 
megtartása 

Csökkenő 
népesség 

Lakosságszám 
növekedés 

 Közterületek, 
parkok 
sétányok 
kialakítása, 
fejlesztése. 
Bérlakások 
építése. 
Lakótelkek 
kialakítása. 
Utak 
pormentesítése, 
járdák 
létesítése, 
korszerűsítése 

Képviselő-
testület 

r: 6 hó 
előkészítés  
K: folyamatos 

Projektek 
száma 

pályázat folyamatos 

2 

Szociális 
Szövetkezet 
alakítása 

A nyilvántartott 
munkanélküliek
ből a 180 
napnál 
régebben 
regisztrált 
munkanélküliek 
száma magas 

Hozzáférés 
javítása, 
jogérvényesítés 

 toborzás, 
igényfelmérés, 
tréning 

polgármester r: igényfelmérés   
4 hónap 
k:együttműköd
és 2 év 

Résztvevők 
száma 

pályázat 5 év 

3 

Ellátásból 
kiesett 
álláskeresők  
tájékoztatása, 
Munkaügyi 
regisztráció  

FHT-ból 
kiesettek magas 
száma 

Ne legyen egy 
évig ellátatlan 

- Kapcsolattartás 
a Munkaügyi  
Központtal. 
Igényfelmérés, 
kapcsolattartás 
az érintettekkel 

polgármester, R: 6 hónap 
igényfelmérés 
K:folyamatos 

bevont száma, 
munkát találó 
emberek száma 

helyszín, 
informatikai 
eszközök, 
gépkocsi 

folyamatos 
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4 

Baba-mama 
börze 
szervezése 

gyermekes 
családok 
szegénysége 

szükségletek 
kielégítése, 
kiszámíthatósá
g, 
tervezhetőség, 
kooperáció 

gyermekvédelm
i beszámoló 

hely keresése, 
ahol 
rendszeresen 
összehozzuk a 
célcsoportot 

GYEJO- CSSK r: 6 hó 
előkészítés K: 
évente 2x 
megszervezni 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Gyermekvédel-
mi 
jelzőrendszer 
megújítása 

Jogszabályi 
változások 

együttműködés 
fejlesztése, 
prevenció 
hatékonyságána
k növelése 

gyermekvédelm
i beszámoló, 

kapcsolatfelvét
el, adatgyűjtés, 
együttműködés
ek megújítása 

jegyző r: 6 hónap 
kapcsolatfelvét 
K. 1 év
együttműködés 
megújítása 

2 

Hasznos 
szünidő eltöltés 

Sok a szünidő a 
szülők kevés 
százaléka tudja 
kifizetni a 
drága táborokat 

Szünidei 
gyermekfelü-
gyelet, 
foglalkoztatás 
megteremtése 

Intézményi 
kimutatások 

Napközis és 
tematikus 
táborok 
szervezése 

Képviselő-
testület 

r: 6 hó 
előkészítés  
K: folyamatos 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Bölcsödei 
csoport 
létrehozása, 
óvoda 
nyitvatartásá-
nak 
felülvizsgálata 

Nők munkába 
állásának 
lehetősége 

szükségletek 
kielégítése, 
kiszámíthatósá
g, 
tervezhetőség, 
kooperáció 

Gyermekvédel-
mi beszámoló 

hely keresése,  
igényfelmérés, 

Képvielő-
testület 

r: 1 év
r:igényfelmérés,
K. folymatos 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

IKSZT projekt 
segítségével 
internet 
használat 

Az idősek 
nagyon kevés 
százaléka ért a 
számítógéphez 

Idősek 
kapcsolattartása 

 Informatikai 
megvalósítás 

polgármester r: igényfelmérés  
6 hónap 
K: évente 

2 

Idősek 
világnapja 
megünneplése, 
nyugdías Ki-
Mit tud 

kevés tematikus 
generációs 
program 

idősek 
társadalmi 
megbecsülésén
ek erősítése 

ESZI 
beszámoló 

program 
megszervezése 

polgármester minden év  
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3 

Települési 
egészségnap  

magas 
közgyógyellá-
tottak száma 

aktív időskor 
meghosszabbít
ása,  

városi 
egészségterv, 
ÁNTSZ éves 
beszámoló 

rendezvény 
megszervezése 

polgármester évente 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

A 
közszolgáltatást 
nyújtó 
intézmények, 
akadálymentesí
tése, utak 
járdák felújítása 

Nem minden 
intézményben 
megoldott az 
akadálymentesí
tés. Az utak, 
járdák állapota 
nem 
mindenhol 
megfelelő   

Idősek, 
mozgássérültek 
közlekedésének 
javítása 

Pályázati 
lehetőségek 

Adatgyűjtés, 
felmérés 

Képviselő-
testület 

r: felmérés 6 
hónap 
K: megvalósítás 

2 

Rehabilitációs 
Hozzájárulás 
kiváltása 
munkahelyek-
kel 

Csökkent 
munkaképesség
űek alacsony 
foglakoztatott-
sága 

Nőjön a 
foglalkoztatotts
ága 

szoc.szolg 
koncepció, 
közfoglakoztat
ási terv 

25 fő feletti 
cégek 
felmérése, 
koordináció, 
civil partner 
bevonása 

Képviselő-
testület 

r: 6 hó felmérés 
k: kidolgozás 
tájékoztatás, H: 
megvalósítás 
fenntarthatóság
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során 
kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

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

A megvalósítás folyamata 

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

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

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
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. 
 



 73 

 

Kötelezettségek és felelősség 

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

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
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. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Seregélyes Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 92/2013.(IX.23.) számú határozatával 
elfogadta. 
 
Seregélyes, 2013. szeptember 23. 
 
 
 
 
 Horváth Sándor sk. Horváth Károly sk. 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


