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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

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

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

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

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

rendelkezéseivel, Kővágótöttös Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

Kővágótöttös község történelme 

 

Kővágótöttös Község Baranya megyében, a Jakab-hegy délnyugati lábánál, Pécstől 12 km 

távolságra fekvő település. 

A község külterülete 1353 ha, belterülete 43 ha. 

 

 Kővágótöttös eredete a népvándorlás, 

honfoglalás korára vezethető vissza. A 

töttös nevet az Árpád-korban eredetileg 

személynévként használták. A helység 

neve ennek átvétele és ún. magyar 

névadással keletkezett. A kővágó 

előnevet 1913-tól jegyzik. Műemléke a 

XII. sz-i román stílusú templom. Írásos 

emlék a 1332-ből maradt ránk, a pápai 

tizedjegyzékben. 

Baranya 1542. évi hadijegyzékében is 

szerepel, mint a pécsi káptalan birtoka, 

majd 1551, 1564-ben szintén. 

1541 után a falu török uralma alatti terület lett, így a török is adóztatja. 

1554-ben 16 adózóval, majd 1564-ben 24 adózóval tartják nyilván.  

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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1565-ben a török uralom alatt, közel annyi az adózók száma, mint 1720-ban  

A 17. század végén csak 14 családot írtak össze a faluban, azonban nő a népesedés, ezekben a 

családokban 25 gyermek él. 

A 17. század végén megindul a vagyonosodás, a 14 családnak 32 ökre,34 tehene,63 sertése van. A 

közösségnek 9 méhcsalád biztosítja a mézet. A határban 74 hold bevetett szántóterület, 100 hold 

ugar és 100 hold elhanyagolt terület volt található. 

Különösen a szőlőművelés ért el magas szintet, 82 rend/kapás szőlőt műveltek, 65 kaszáló (rét) és 

3127 hold erdő. 

A falu fejlődését a 18. század elején a kuruc háború majd a rácdúlás (1704) zavarja meg.  

A falunak halottjai voltak, házait feldúlták, népét kirabolták, állatállományát elhajtották. 

Ezt követően már viszonylag békésebb körülmények között éltek, 1719-ben a családok száma már 

megállapodott, 28 teljes jobbágynak volt földje, birtoka. Velük 23 felnőtt férfi családtag él együtt. 

Hat zsellér család van, s akad nincstelen is a faluban, „miser” Dancsa János. 

A vagyonosodás tovább folytatódik. Egyes gazdák már lovat is tartottak (5db.), emellett 48 ökör, 

39 tehén, 50 sertés képezte az állatállományt. Ez évben már 392 urna bor termett a szőlőhegyeken. 

1857/68-ban 109 házszám van. 

A község határának egyharmada szántó, másik harmada erdő, a fennmaradó harmadik harmadot 

a belterület, szőlő, rét, legelő és hasznavehetetlen terület teszi ki. 

Így volt ez már 1855-ben is és az úrbéri rendezés előtt, s így volt ez a 20. század első negyedében is. 

1900-ban126 házban 584 magyar ajkú lakos élt a településen. A községhez 2438 katasztrális hold 

terület tartozott. 

1913-ban már 132 házat tartottak nyilván, a lakosság száma azonban csak 488 fő. 

1933-ban és 1937-ben a lakosság száma 501 fő. 

1957-ben is hasonló a lakosság száma. 

1967-ben 571 főt tartottak nyilván, de a belterületen már csak 379 fő, a többi Czigó:66 fő, 42fő, 

Tótváron 49 fő, Petőc pusztán élt. Cigóban és Tóth váron csak cigányok, míg Petőc pusztán vegyes 

lakosság élt. 

 A kővágótöttösi lakóházak száma 135, de ebből 33 esik a külterületekre. 

Tótváron, bolt, és iskola működött. A cigányság az erdőben és a bányáknál dolgozott, 

mindenkinek volt munkahelye. Cigóban már volt áram és vezetékes ivóvíz, bár a lakások közül 

kevésbe volt a vízvezeték bekötve. 

Külterületekről Kővágótöttösre a cigányok a 70-es évekbe költöztek be az uránbánya segítségével, 

a bányánál dolgozóknak a kővágótöttösi házakért nem kellett fizetniük, de a többiek is nagy 

kedvezménnyel jutottak jó állapotú családi házakhoz Kővágótöttösön. 

A községbe települt cigányok közül sokan a helyi Tsz-ben, vagy Pécsen találtak munkát. 

A község lakossága befogadta a cigányságot, komoly gondot nem okoztak a községnek, mert 

munkahellyel, jövedelemmel rendelkeztek, és igyekeztek beilleszkedni a falu életébe. 

A gyerekek a Kővágótöttösi általános iskolában 1-8 osztályig tanultak, nem volt szegregált osztály. 

Az 1980-as évek elejére a felsősök már Kővágószőlősre jártak iskolába. 

 Kővágótöttösi Általános Iskolába az alsós évfolyamok osztatlan oktatásban részesültek 2004-ig, 

1fő jól képzett pedagógus vezette az iskolát, ahol a hátrányos helyzetből indult kisdiákok alapos 

tudást szereztek. 

Az iskola megszüntetéséhez a kővágótóttősi iskolába beíratott gyereklétszám drasztikus 

csökkenése vezetett. 

A jelenlegi munkanélküliséghez az uránbánya bezárása és a termelőszövetkezet megszűnése 

vezetett. 

Az alacsony képzettségük miatt, a munkájukat elvesztett embereknek esélyük sem volt - és mai 

napig sincs - álláshoz jutniuk.  
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A községben vannak mezőgazdasági vállalkozók, de munkahelyet nem teremtenek. 

Munkalehetőség a kővágótöttösi embereknek Pécsett sincs, vidéki dolgozót nem szívesen 

alkalmaznak a közlekedés kötöttsége végett, a másik probléma, hogy a buszbérlet árát a 

munkáltatók nem térítik meg. Minimálbérért dolgozók útiköltsége a városi buszbérlettel együtt 20 

000 Ft felett van.  

Az országos átlagnál magasabb a munkanélküliség. 

A lakosság nagy része egyik napról a másikra él. 

Nehézsorsú lakosok alkalmi munkával, gombagyűjtéssel egészítik ki a családi bevételeiket. 

Az önkormányzat a közmunkaprogramok segítségével biztosít munkát hosszabb-rövidebb ideig a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő lakosainak. 

A közmunkának köszönhetően a település infrastruktúrája fejlődik, a középületek, közterületek 

ápoltak, gondozottak.  

 

Kővágótöttös a rendszerváltásig a Kővágószőlősi Közös Községi Tanács társtelepüléseként 

működött, Kővágótöttös Község Önkormányzat megalakulásával a fejlődés gyors ütemben haladt. 

Pályázatok segítségével kiépült a gáz és szennyvízhálózat, a belterületi utak lehetőség szerinti 

szélesítése és új aszfaltburkolatokkal való ellátása. A régi tűzoltószertár átalakítása és felújítása, 

melynek eredménye, a civil szervezeteknek és a Roma Nemzeti Önkormányzatnak otthont adó, 

mozgáskorlátozottak által is jól használható Közösségi Ház.  Az épületben kapott helyet az 

internetes helyiség (E Magyarország.hu), ahol ingyenes internet elérési lehetőség biztosított.  

Árpád-kori templomának külső és belső felújítása, valamint az Angster orgona restaurálása 

pályázati támogatás segítségével készült el. A templomtoronyban kapott helyet napi kétszer 

megszólaló Bányász himnuszt lejátszó, toronyzene gép, ami a település bányász múltjára 

emlékeztet. 

 

A régi tanítói lakás alatti pince, a felújítása után Községi Pinceként működik, kisebb rendezvények 

színtere lett. A kultúrház, a volt iskola épülete, a ravatalozó, a vegyesbolt felújítása megtörtént, de 

öreg épületek, ezért az újabb felújításuk elkerülhetetlen. 

 A belterületi csapadékvíz elvezetésére szolgáló burkolt árok, nagyobb része elkészült, de vannak 

még olyan szakaszok, ahol az árkok építése, burkolása szükséges. 

Sportolási igényeket az aszfaltos kézilabda pálya, a gyerekek szabadidejének eltöltését a játszótér 

biztosítja.  A játszótér fejlesztése, felújítása, a mozgássérült gyermekek igényeinek is megfelelő 

kivitelezése szükséges. 

 

Demográfiai adatok: 

 

A település lakóinak száma az 1870-es népszámlálás szerint 615 fő, az azóta eltelt idő alatt a 

lélekszám jelentősen csökkent. 

A 2001-es népszámlálás 299 főt tart nyilván, tehát a lakosság több 51%-kal csökkent, de a soron 

következő népszámlálás  ehhez képest 2017-ben már közel 25 %-os növedekést mutat.  

 

   Kővágótöttös lakosságának alakulása: 

 

1870.      

év 

1970.  

év 

1980.   

év 

1990.  

év 

2001.  

év 

2017. 

év 

615 fő 531  

fő 

396 

fő 

319   

fő 

299  

fő 

373 fő 

Forrás: önkormányzat 
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Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 329 bázis év

2013 320 97,3%

2014 316 98,8%

2015 320 101,3%

2016 323 100,9%

2017 373 115,5%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 
 

 
 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2012 11 11 0 0

2013 12 19 -7 -19

2014 15 16 -1 -2,7

2015 8 6 2 -5,41

2016 14 14 0

2017 9 6 3

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 50 76 65,79%

2013 47 75 62,67%

2014 47 75 62,67%

2015 47 75 62,67%

2016 55 72 76,39%

2017 60 72 83,33%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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A demográfiai adatok elemzése során külön kell vizsgálni az állandó népesség és a lakónépesség 

mutatóit. Állandó népességen a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezőket, míg 

lakónépességen az állandó lakóhellyel, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkezőket, 

valamint a településünkön tartózkodási helyet létesítők együttes számát kell érteni. 

 

A településen az állandó- és a lakónépesség száma a bázis évhez képest több mint 40 fős 

növekedés mutat, az el- és odavándorlások száma 2015-től pozitív egyenleget mutat, ami a 

település vonzerejét, népességmegtartó képességét igazolja, ami a település természeti és 

infrastrukturális adottságainak, a közeli nagyváros Pécs magas ingatlan árainak egyaránt 

betudható. A nők és a férfiak esetében is az aktív korosztály aránya 50 % feletti, az öregedési index 

is évek óta azt a tendenciát mutatja, hogy a településen a fiatalok aránya folyamatosan növekszik.  

 

 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 8 4 4

2013 5 5 0

2014 6 4 2

2015 4 7 -3

2016 4 1 3

2017 6 3 3

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 
 

 
 

Forrás: TeIR, önkormányzat 
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 177 196 373 47,45% 52,55%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 14

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 37 35 72 9,92% 9,38%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 4 12 16 1,07% 3,22%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 98 102 200 26,27% 27,35%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 15 15 30 4,02% 4,02%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 23 32 55 6,17% 8,58%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

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

Értékeink: 

 

Pécs város közelsége. 

A térség természeti adottságai: a Jakab hegy közelsége, forrásokban bővelkedő erdők, éghajlati 

viszonyok (korai havazások, havas napok száma magasabb mint a környező településeken és a hó 

mennyisége és minősége téli sportolásra, szánkózásra hosszabb ideig alkalmas, nyári kánikulában 

a hőmérséklet különösen a falu közepén húzódó völgyben  pár fokkal alacsonyabb, mint a 

környéken). 

Közigazgatási területen a 6-os főközlekedési út melletti szántóföldeken nagy hagyományokkal 

rendelkezik a gabonafélék termesztése.  

Belterületen újjáéledt a szőlőtermesztés és borkészítés, a Pécsről kijáró szőlészek, borászok nagy 

területeket telepítettek be szőlővel. 

A helyi közösség összetartó, békés, mentes a szélsőséges ideológiáktól. Egészséges levegőjű, 

csendes, nyugodt, szép környezetben lévő zsák település, nincs átmenő forgalom, ezért a gyerekek 

nagyobb biztonságban vannak. 

 

 

Küldetésünk: 

 

Célul tűztük ki, hogy Kővágótöttös olyan településé váljon, ahol senkit semmiféle okból nem érhet 

hátrányos megkülönböztetés, minden lakossal szemben az egyenlő bánásmód elvének kell 

érvényesülnie.  

Célunk elérni azt, hogy Kővágótöttös ne csak annyit jelentsen a lakosságnak, hogy a háza, a lakása 

a településen van, hanem amikor a helyiségnév táblához ér, érezze, hogy hazaért, innentől barátok, 

jó szomszédok, nyugalom, és biztonság várja. 

A gyerekek a településhez érzelmileg is kötődjenek, büszkék lehessenek arra, hogy a település 

lakói. 

 

Tervünk: 

 

A település további fejlesztése, civil szervezetekkel közösen. 

A lakótelkek közművesítése, hogy a település fiataljainak és azoknak, akik Kővágótöttöst 

választják lakóhelyüknek, az önkormányzat lakótelket tudjon biztosítani.  

A turizmus fejlesztéséhez jó adottságai vannak a településnek, ami akár a munkanélküléségből 

való kitörést is jelentheti jónéhány lakos számára. A települést nagyobb tömegeket megmozgató 

rendezvényekkel, kiállítások rendezésével, szépen karbantartott középületeivel, ésszerűen 

átgondolt és megtervezett településmarketinggel szeretnénk népszerűsíteni. 
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Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Kővágótöttös település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS 2011-2020) 

 „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Kővágótöttös Község Önkormányzata 2010-ben elfogadott „Kővágótöttös község Esélyegyenlőségi 

Terve” feltérképezte a településen élő hátrányos helyzetű csoportok, egyének helyzetét, 

meghatározta azokat a célokat, feladatokat, amelyek elősegítik az esélyegyenlőség megvalósítását, 

kitér az oktatásra, a szociális és egészségügyi ellátórendszerre és a foglalkoztatásra. Az 

önkormányzat 2013-2018. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja az előzőeken túl 

olyan esélyegyenlőségi politikákat fogalmazott meg az öt kiemelt célcsoportra vonatkozóan, 

amelyek elősegítik az érintettek életkörülményeinek javítását, a szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférésüket. A program jogszabály általi kötelező felülvizsgálatait az önkormányzat teljesítette, 

ennek ellenére néhány beazonosított probléma megoldása csak részben történt meg, míg 
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néhányuk megoldatlan maradt, ezért a 2018-2023-as időszakra szóló program ezeket a pontokat 

továbbra is tartalmazza. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

- Gazdasági program: a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. 

Meghatározza azokat a gazdálkodási szempontokat, melyek által a település kötelező és önként 

vállalt feladatainak finanszírozása biztosítható. 

- Költségvetési koncepció, költségvetés: Az önkormányzat adott gazdasági évre szóló tervezett 

bevételeit, kiadásait tételesen előírja – benne a foglalkoztatásra, alapellátásokra, szociális 

támogatásokra fordítható összegeket. 

- Települési Arculati Kézikönyv, melyben az önkormányzat intézményi területek kijelölésével 

próbál segíteni abban, hogy a településen akár foglalkoztatást segítő beruházások, vagy szociális 

ellátást segítő intézmények (pl: idősek otthona) létesülhessenek. 

- Kővágótöttös község Önkormányzatának az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 

rendelete: Megállapítja a törvény által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, az 

alapellátások igénybevételének kereteit és részletes szabályait, rendelkezik az ellátások 

igénybevételére való jogosultságokról, az ellátások mértékéről és igénybevételük módjáról. Tilos 

az ellátások megállapítása során bármilyen okból történő hátrányos megkülönböztetés. 

- Kővágótöttös község közművelődésről szóló rendelete: A rendelet célja Kővágótöttös községben 

a közművelődés meglévő feltételrendszerének fenntartása és folyamatos fejlesztése, a lakosság 

közművelődés iránti igényeinek a lehetőségek szerinti kielégítése, a lakosság és a civil szervezetek 

közművelődési kezdeményezéseinek felkarolása, támogatása. A rendeletben foglalt jogok 

érvényesítése során tilos a közművelődési lehetőségeket igénybe venni kívánó állampolgárok 

bármilyen hátrányos megkülönböztetése. 

- Kővágótöttös község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

rendelete: Meghatározza, hogy Kővágótöttös község teljes közigazgatási területe egy gyermek és 

felnőtt háziorvosi körzetet alkot, továbbá kiterjed a fogorvosi, védőnői ellátás körzetére, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, az iskola-egészségügyi és iskolafogászati ellátásra. 

- Kővágótöttös község Önkormányzatának az első ízben lakáshoz jutók támogatásáról szóló 

rendelete: A rendelet a 40 év alattiak számára nyújt segítséget a településen történő 

lakásvásárláshoz, építéshez, ezáltal is segítve azt a törekvést, hogy a település korösszetételében a 

fiatalok nagyobb arányt képviseljenek. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Kővágótöttös község a Pécsi Agglomerációs Társulás tagja, melynek célja, hogy a kistérség lakói az 

önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az 

önkormányzatok a megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik 

célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. 

Cél a szociális gondoskodás a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása), a 
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fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása, kezelése, közbiztonság, bűnmegelőzés, a térségben 

élők életminőségének javítása. 

 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az önkormányzat számára a szociális jellegű juttatásokkal, alapellátással, a közfoglalkoztatással, a 

foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciáljával kapcsolatos adatok a 

rendelkezésére álltak. Vannak azonban olyan területek, amelyekről az információszerzés még 

nehézkes, bár jelentősen javított a helyzeten a 2011. évi népszámlálás településsoros adatainak 

közzététele.  Az adatok gyűjtése elsősorban a nehéz helyzetbe került családokról, a fogyatékos 

személyek foglalkoztatásáról, iskolai végzettségekről, a nők gazdaságban elfoglalt szerepéről, a 

hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokról volt problémás. 

Az adatok nagytöbbségét a TeIR rendszerből, az önkormányzat nyilvántartásaiból kaptuk, a Pécs 

és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde  

Hálózat (a továbbiakban: PKSZAK), a gyermekintézmények vezetői, a háziorvos és a helyi körzeti 

megbízott rendőr szolgáltatták. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység; jelentése, hogy valami vagy 

valakik tartósan a létminimum alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. Hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 

érintettek egészségi állapotában is jelentkezik, és gyakori, hogy ez az állapot az érintetteket nagyon 

gyorsan megbélyegzi, társadalomból való kirekesztettségüket okozza. Nem ritka, hogy a 

gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal, holott két olyan külön 

halmazt képeznek, melyeknek van ugyan közös metszete, de a kettő nem fedi teljesen egymást. A 

mélyszegénység határát a minimálnyugdíj 28.500,-Ft-os havi értéke alatti jövedelemnél húzta meg 

a szociálpolitika, míg a KSH az ekvivalens jövedelmet veszi alapul. Bármelyiket is nézzük, 

mindkettő a jövedelmi szegénységre koncentrálódik csak, nincsenek összhangban az Európai Unió 

által alkalmazott AROPE mutatóval, ami három tényező együttes vizsgálatát foglalja magában: 

relatív jövedelmi szegénységet, súlyos anyagi deprivációt, nagyon alacsony munkaintenzitást 

(munkaszegénységet). 

 

Településünkön is a régiós és országos adatokhoz hasonlóan az elmúlt évekhez képest nőttek az 

átlagfizetések, és kismértékben a nyugdíjak.  Baranyában az átlagfizetések az idei évben bruttó  

264.000,- Ft körül, a nettó családi kedvezmény nélküli bérek 176.000,-Ft  körül voltak, az 

átlagnyugdíj az öregségi nyugdíjkorhatárt elérőknél 124.000,-Ft körül alakult. A településen 

képződő személyi jövedelemadó átengedett hányadából arra lehet következtetni, hogy ezektől az 

átlagoktól a települési átlag sem marad el. 

A település 116 db lakóháza komfortfokozatát tekintve lakhatásra alkalmas, egy család sem él az 

életét, egészségi állapotát veszélyeztető ingatlanban, még a legszegényebb családok lakhatási 
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körülményei is megfelelőek. A településen 108 db gépjármű után fizetnek adót, és 55 vállalkozás 

van bejelentve.  

Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek, ahol 

nagyon alacsony az iskolázottság és foglalkoztatási ráta, súlyos szociális gondokkal küzdenek a 

családok, és a hátrányos helyzet újratermelődésének nagy a valószínűsége. Örvendetes tény, hogy 

a bázisévhez képest is jelentős fejlődésen ment át a település ezen a területen. 

 

A roma lakosság nagy része a község életéhez alkalmazkodva, normál körülmények között él, saját 

családi házaikban. Környezetüket rendben tartják, lehetőségük szerint gondozzák, ápolják. 

Folyamatosan csökken azoknak az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező időseknek az aránya, 

akiket a munkanélküliség érinthet, mert a nyugdíjkorhatárt elérve állandó, rendszeres jövedelmük 

lesz.  

A roma társadalom tagjait sújtó tartós munkanélküliség is csökkenő tendenciát mutat, egyre több 

fiatal szerez szakmát, érettségi bizonyítványt, de felsőoktatásban tanuló is több van, illetve 

jónéhányan vannak, akik magas fizetésekért dolgoznak külföldön, és hazatérve jó körülményeket 

tudnak teremteni maguknak, vagy segítik az itthon maradottakat.  

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

Kővágótöttös Község Önkormányzata a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala 

Foglalkoztatatási Osztályával karöltve igyekszik segítséget nyújtani a munkanélküliséggel érintett 

helyi lakosok számára a különböző közmunkaprogramokon keresztül, kiemelt figyelmet fordítva a 

romák foglalkoztatására.  

Mivel Pécs városában is jelentős a munkanélküliség, ezért a kővágótöttösi lakosok esélye a 

foglalkoztatásra már hátrányból indul, illetve méginkább rontja az utazási költségek térítésének 

teljes vagy részbeni térítésének hiánya.  

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A következő táblázatok adatai rámutatnak, hogy Kővágótöttösön bár még mindig számottevő a 

munkanélküliek aránya, de a bázis évhez viszonyítva jelentős javulás mutatkozik, hiszen a 2012-es 42 fős 

létszámhoz képest ez 2017-re már 26 főre csökkent. A nyilvántartott álláskeresők között a nők aránya még 

mindig magasabb a férfiakénál, és a legnagyobb arányban a 25-29 éves korosztály érintett 21,6 %-al (bár 

emögött az arányszám mögött összesen 4,75 főt kell érteni). 

 
 



 16 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 120 130 250 15 12,5% 27,25 21,0% 42 16,9%

2013 120 127 247 16,5 13,8% 20,75 16,3% 37 15,1%

2014 119 129 248 16,25 13,7% 20,75 16,1% 37 14,9%

2015 121 127 248 12 9,9% 14,5 11,4% 27 10,7%

2016 117 129 246 9,75 8,3% 19,25 14,9% 29 11,8%

2017 116 128 244 9,25 8,0% 16,75 13,1% 26 10,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

42 37 37 27 29 22

Fő 0,5 1 0,5 0,75 0,25 0

% 1,2% 2,7% 1,4% 2,8% 0,9% 0,0%

Fő 2,75 5,75 5,5 2,75 2,75 1

% 6,5% 15,4% 14,9% 10,4% 9,5% 4,5%

Fő 4,75 2,5 3,25 2,75 4,75 4,75

% 11,2% 6,7% 8,8% 10,4% 16,4% 21,6%

Fő 7,25 3,25 2 2,75 3 0,75

% 17,2% 8,7% 5,4% 10,4% 10,3% 3,4%

Fő 6 5,25 5,5 2 1,5 1,25

% 14,2% 14,1% 14,9% 7,5% 5,2% 5,7%

Fő 4,25 4,75 3,75 1,75 2,75 2,5

% 10,1% 12,8% 10,1% 6,6% 9,5% 11,4%

Fő 3,25 3,5 5 3,25 2 2,75

% 7,7% 9,4% 13,5% 12,3% 6,9% 12,5%

Fő 7,75 5 2,5 0,5 1,75 1,5

% 18,3% 13,4% 6,8% 1,9% 6,0% 6,8%

Fő 5 4,75 7,75 7,5 7,25 4

% 11,8% 12,8% 20,9% 28,3% 25,0% 18,2%

Fő 0,75 1,5 1,25 2,5 3 3,5

% 1,8% 4,0% 3,4% 9,4% 10,3% 15,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)
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% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 28,4 6 17 23 26,1% 73,9%

2013 28,19 3 9 12 25,0% 75,0%

2014 16,89 5 9 14 35,7% 64,3%

2015 28,3 7 7 14 50,0% 50,0%

2016 25,89 4 9 13 30,8% 69,2%

2017 26,92 3 7 10 30,0% 70,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501)

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül
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Férfi Nő Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 25 31 56 4 16,0% 2 6,5% 6 10,7%

2013 19 30 49 2 10,5% 4 13,3% 6 12,2%

2014 20 30 50 3 15,0% 3 10,0% 6 12,0%

2015 20 28 48 1 5,0% 1 3,6% 2 4,2%

2016 21 25 46 1 4,8% 1 4,0% 2 4,3%

2017 0 0 ######## 1 ######## 1 ########

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

ÖsszesenNőÉv 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 87,5% 73,3% 12,5% 26,7%

2011 94,7% 84,5% 5,3% 15,5%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 
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 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 42 4,75 11,2% 18,5 43,8% 19 45,0%

2013 37 5,25 14,1% 14,75 39,6% 17,25 46,3%

2014 37 5,75 15,5% 16,25 43,9% 15 40,5%

2015 27 3,75 14,2% 12 45,3% 10,75 40,6%

2016 29 4,5 15,5% 11 37,9% 13,5 46,6%

2017 26 5,5 21,2% 9,75 37,5% 10,75 41,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint
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Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók száma

(TS 3401)

Fő Fő %

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2017 n.a n.a #ÉRTÉK!

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

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

 Év

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban

(TS 3301)

 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők összesen

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban

(TS 3601)

Fő Fő % Fő % Fő % Fő

2012 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2013 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2014 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2015 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2016 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2017 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

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

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma

(TS 3501)

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma

 Év
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Fenti táblák adatai azt mutatják, hogy településünkön nem csak az alacsony iskolázottsággal (8 

általános vagy annál kevesebb) rendelkezőket sújtja a munkanélküliség, vannak köztük 

szakmunkások, érettségizettek. A végzettségek piacképességével kapcsolatos vizsgálat nem 

történt. 

 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Az Önkormányzat közigazgatási területén munkavállalókat foglalkoztató gazdasági vállalkozás, 

kft, nincs. Mezőgazdasági vállalkozók alkalmi 

munkában évente csak néhány napra alkalmaznak 

dolgozókat. 

Az önkormányzat – mint a település egyetlen 

jelentős foglalkoztatója - a közmunkaprogramok 

szervezése által egyrészt a település aktuális 

feladatainak ellátását, másrészt a település arra 

rászoruló lakóinak legalább ideiglenes jelleggel 

munkahely teremtési lehetőség biztosítását 

szeretné elérni. Közmunkásaink keze nyoma 

látható közterületeinken, parkjainkban, 

középületeinken, de nagy segítséget jelentenek a 

településmarketing területén is. Az önkormányzat 

által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 

harminc munkanap, de megpróbál minél hosszabb idejű foglalkoztatással segíteni az 

érintetteknek. 

                                                       

 

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.) 

 

Egyedüli foglalkoztató az önkormányzat, közmunkában foglalkoztat regisztrált munkanélkülieket, 

a foglalkoztatottak száma évszakonként változó. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Települési szinten nincsenek a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet segítő programok, de az önkormányzat jelzés esetén segíti az érintetteket abban, hogy a 

Munkaügyi Központ képzései által piacképes szakmát, képesítést szerezhessenek. A pályakezdő 

fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, 

a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja, de jelentős tényező a biztos 

nyelvtudás hiánya is. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac 

elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra is vonatkoznak. 
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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) 

 

Kővágótöttösön az önkormányzat számon tartja a munkanélkülieket, fiatalokat, időseket egyaránt, 

a számítógépes helyiségben dolgozó munkatárs napi rendszerességgel figyeli az állásajánlatokat, 

azokat kinyomtatja és a hirdetőtáblára heti rendszerességgel kifüggeszti. Amennyiben olyan 

munkalehetőséget talál, amire a községben érdeklődés van, személyesen értesíti a munkanélkülit a 

frissen megjelent hirdetésről. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Az önkormányzatnak sajátfenntartású intézménye nincs. Közfoglalkoztatás keretében igyekszik 

munkát biztosítani a mélyszegénységben élőknek és a roma munkanélkülieknek. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzatnál szervezett közmunkaprogramban elsőbbséget élveznek a leghátrányosabb 

helyzetben lévők, a gyermeküket egyedül nevelő szülő, idősebbek (50 év felettiek), alacsony iskolai 

végzettségűek, mélyszegénységben élők. 

Az önkormányzatnál nem volt semmilyen bejelentés hátrányos megkülönböztetés miatt. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások 

azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt 

helyzetéből adódóan sújtják. A szociális ellátások feltételeinek biztosítása az állam és az 

önkormányzatok feladata. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (Szoc.tv.), és a helyi önkormányzatok - jogszabályra épülő - rendeletei határozzák meg az 

ellátásokra való jogosultságok feltételrendszerét. 

Az önkormányzat rendszeres, rendkívüli, alanyi jogon járó juttatásokkal, és a szociális törvényben 

szabályozott ellátási formákkal segíti a rászorulókat: 

- rendkívüli települési támogatás 

- szociális célú tűzifa támogatás 

- községi kirándulás támogatása 

- iskolakezdési támogatás 

- téli gyermekjóléti támogatás 

- tanulók bérlet támogatása 

- szenior támogatás 

- idősek étkezési támogatása 

- első lakáshoz jutók támogatása 

- szennyvízátemelő szivattyú üzemeltetési támogatása 

- rendszeres települési támogatás  

- szülési támogatás 

- temetési támogatás 

- köztemetés. 
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Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 250 0,0%

2013 247 0,0%

2014 248 0,0%

2015 248 1 0,4%

2016 246 1,25 0,5%

2017 244 1,25 0,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 
 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 42 2,25 5,3%

2013 37 1,5 4,0%

2014 37 2 5,4%

2015 27 0,75 2,8%

2016 29 2 6,9%

2017 26 1,5 5,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

 
 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra)

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

2012 15,75 6,30% 33 78,11%

2013 17,5 7,09% 18 49,53%

2014 18 7,26% 19 52,51%

2015 16,75 1 6,75% 24 91,02%

2016 11,75 1 4,78% 23 79,03%

2017 9,5 3,89% 0,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan szerint

(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság megváltozott)
Év

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
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Év
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

(TS 5601)

2012 24

2013 10

2014 14

2015 10

2016 14

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
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Év

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma

(TS 5902)

Összesen

2012 1 0 1,1

2013 0 0 0,11

2014 0 0 0,4

2015 0 0 0

2016 1 0 1

2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 
 

 
 

Településünkön az előbbiekben felsorolt ellátásokra való jogosultság feltételeit Kővágótöttös 

község Önkormányzatának az „egyes szociális ellátási formák szabályozásáról” szóló 

3/2015.(II.27.) számú rendelete határozza meg. Az önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást 

nem nyújt. 

 

Az elemzés során fontos mérőszám lehet a szociális ellátások igénybe vételének aránya, vagyis 

annak vizsgálata, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e a támogatásokhoz. 

 

Az aktív korúak foglalkoztatással, álláskereséshez kapcsolódó ellátásaival a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Járási Hivatala foglalkozik szorosan együttműködve az önkormányzatokkal a 

közfoglalkoztatás terén. 

A Közgyógyellátással kapcsolatos igényeket a Baranya Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalához  

kell benyújtani elbírálásra. 
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Ápolási díjban a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó jogosult –a Szoc.tv. törvényben fennálló feltételek esetén, elbírálása a Járási Hivatal 

hatáskörébe tartozik, utolsó információnk a 2016-os évre van.  

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

Kővágótöttös településen a lakásállomány jónak mondható. A lakosság saját családi házaikban él, 

melyek komfortfokozatukat tekintve lakhatásra alkalmasak, egy család sem él az életét, egészségi 

állapotát veszélyeztető ingatlanban, még a legszegényebb családok lakhatási körülményei is 

megfelelőek.  
 

Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2012 130 0 0 0 0 0 2 0

2013 130 0 0 0 0 0 2 0

2014 129 0 0 0 0 0 2 0

2015 129 0 0 0 0 0 2 0

2016 129 0 0 0 0 0 2 0

2017 129 0 0 0 0 0 2 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

 

 

a) bérlakás-állomány 

 

Az önkormányzatnak nincs bérlakása. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Az önkormányzatnak nincs szociális lakása. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Az önkormányzatnak nincs információja nem lakáscélú ingatlanban lakókról, illetve a településen 

hajlék- és fedélnélküliek nincsenek, tehát közterületre bejelentett lakóhellyel senki nem 

rendelkezik. 
 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Minden ingatlanról több éve ingyenes a szemétszállítás. 
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A nehéz helyzetbe került lakók helyzetét az önkormányzat rendkívüli települési támogatással, 

rendszeres lakhatási támogatással, szociális tüzifa támogatással igyekszik segíteni.  

 
 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 3 0

2013 18 0

2014 27 0

2015 28 0

2016 12 0

2017 14 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

 
 
 

 
 
 
 
 

f) eladósodottság 

 

Komoly problémát jelent az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, 

alacsony jövedelmű, idős, vagy többgyermekes családok számára. A bankok, szolgáltatók felé 

történő eladósodottságokról az információszerzés szinte lehetetlen, részint említettek saját belső 

szabályzata, részint a személyiségi jogok védelmére vonatkozó szabályok miatt. Ezen okokból 

eladósodottságról az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal, illetve az önkormányzat szociális 

ellátásokról szóló rendeletében az adósságcsökkentési támogatás, mint ellátási forma nem 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

A településen hajléktalan személy nincs. A hátrányos helyzetű családok lakhatási támogatásban 

részesülnek. A település összes családi házától ingyenes a kommunális szemétszállítás. A védendő 

fogyasztókról adattal nem rendelkezik az önkormányzat. 

Kővágótöttösnek van külterületi lakóövezete. A Tortyogói vízmű szolgálati lakások (9db.) lakottan 

korábban az önkormányzat tulajdonába kerültek, de a bérlők lehetőséget kaptak azok 

megvásárolására.  

A külterületi ingatlanok a 6-os főközlekedési úthoz közel vannak, vízzel és árammal ellátottak, 

egyedi szennyvízaknával rendelkeznek.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Az a,-b,-c, pontok nem relevánsak, mivel a településen nincs szegregátum. 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

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

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

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 1 0 0

2013 1 0 0

2014 1 0 0

2015 1 0 0

2016 1 0 0

2017 1 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
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A településen egy vállalkozási formában működő háziorvosi szolgálat működik. Mivel külön házi 

gyermekorvos által ellátott szolgálat nincs, ezért a felnőtt és a gyermek betegek ellátását egyaránt 

végzi. A védőnői szolgálathoz való hozzáférés is biztosított. 

A háziorvos hetente kétszer 1,5-illetve 3 órát tölt el Kővágótöttösön a rendelőben, ennyi idő a 

járványos időszakot kivéve elegendő. 

A háziorvos rendelője jól felszerelt, a mobil műszereket minden rendelésre a háziorvos hozza 

magával (EKG, stb.). 

Háziorvos Kővágószőlősön minden nap rendel, a rendelésre és onnan vissza Kővágótöttösre 

megfelelő a buszközlekedés. 

A háziorvosi rendeléshez igazodott a Kővágószőlősi gyógyszertár nyitvatartási ideje, így a kiírt 

gyógyszert meglehet vásárolni.  

Laborjárat havi rendszerességgel működik a településen, a Pécsi Agglomerációs Társulás 

szervezésében. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Kővágószőlősön fogorvosi szakrendelés van. A csecsemőket és kisgyermekeket 1 körzeti védőnő 

gondozza. Szakellátást a Pécsi járó beteg ellátáson lehet igénybe venni. Fekvőbetegeket a Pécsi 

Korházak látják el. A Pécsi Agglomerációs Társulás laborjáratot működtet havi rendszerességgel, a 

háziorvosnak történő vizsgálati eredményküldéssel. Ez a szolgáltatás nagymértékben könnyit a 

betegeken. 

Kővágótöttösön is van tanácsadás, a háziorvos és a védőnő fogadja a gyerekeket. A védőoltásokat 

és az egészségügyi ellenőrzéseket elvégzik. A tanácsadás időpontja egész évre a hirdetőtáblán 

kifüggesztésre került, így mindenki számára munkanapokon reggel 8-16 óra között megtekinthető.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz a lakosság a Pécsi szakintézményekben fér hozzá. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az óvodásoknak és iskolásoknak a Pécsi és Kővágószőlősi nevelési intézményekben biztosítják az 

egészséges főtt ételt. A nyári gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést a Pellérdi „Potyka 

étterem” konyhája biztosítja. A zöldségfélék alapanyagát a pellérdi kiskertekben vegyszerezés 

nélkül szakszerűen termelik meg. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Kővágótöttös Község Önkormányzata a meglévő sportlétesítményt fenntartja, használatát 

ingyenesen biztosítja mindenki számára. 

A sportpálya megvilágítása a közvilágításról megoldott, így  fényszegény hónapokban  az esti 

órákban is használható. A sportpályát délelőttönként a kisgyermekek használják, biciklizésre, 

görkorcsolyázásra, labdázásra. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociális alapszolgáltatások megszervezése az önkormányzat feladata, melyet Kővágótöttös a 

PKSZAK segítségével lát el – társulási megállapodás keretében: szociális étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Az idősek nappali ellátását 

biztosító idősek klubja nincs a településen. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Az önkormányzathoz nem érkezett ilyen irányú bejelentés. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Közgyógyellátás 

Házi segítségnyújtás 

Szociális étkeztetés 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Kővágótöttös Község Önkormányzata a település működését biztosítja, fontos fejlesztéseknél, 

változásoknál a lakók véleményét kikéri. A Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesülettel, a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködik, működésükhöz helyiséget biztosít.  

Képviselőtestületi ülések időpontját a hirdetőtáblákra kifüggeszti, érintetteknek személyre szóló 

írásos meghívót küld.  

Az Önkormányzati Hivatalban nincs ügyfélfogadási idő, 7.30 - 16 óráig lehet ügyet intézni, 

segítséget vagy tanácsot kérni. 

Évente egyszer közmeghallgatás és Falugyűlés tart a képviselő-testület, melynek időpontjáról 

minden házhoz kézbesítésre kerül a meghívó. A meghívó a hirdetőtáblára is ki van függesztve. 

A közmeghallgatásra külön meghívót küld az önkormányzat a szolgáltatóknak, háziorvosnak, 

Kővágószőlősi Nevelési Központ vezetőjének, rendőrségnek, plébánosnak, körjegyzőség 

dolgozóinak, egyesület vezetőjének, kisebbség elnökének, kereskedelmi egység vezetőjének.  

A közmeghallgatáson a lakosság kérdéseket tehet fel, és arra rögtön választ is kaphat.  
 

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

 

A község rendezvényein a lakosság nagy része megjelenik, etnikai konfliktus nem jellemző. 

A nagyszabású rendezvények szervezése, lebonyolítása (falunap, szüreti nap) a nemzetiségi 

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

 

A községben megszokott, hogy az orvosi váróban szinte állandó jelleggel van ruha-, és 

gyermekjáték adomány, amiből bárki kedvére válogathat. Az adományt többnyire a kővágótöttösi 

lakosok ajánlják fel, kinőtt, megunt ruhákat és gyermekjátékokat. A kiskertekben megtermelt 

többlet-gyümölcs és zöldségfélék felajánlása is gyakori.  

Az önkéntes (társadalmi) munkában többen vesznek részt, a munkákat a civil szervezet 

koordinálja ( virágültetés, rendezvények lebonyolítása). 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítása is önkéntes munkával 

történik. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetésének kapcsolata jó a települési önkormányzattal és a 

Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesülettel. A problémákat, feladatokat közösen oldják meg. 

Egymás rendezvényein részt vesznek, sok esetben együtt szervezik és bonyolítják le. 

A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat munkatársaival tartják a kapcsolatot, segítségüket a 

családok szívesen fogadják. 

 

   

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Munkanélküliség Munkáltatók községbe csábítása, képzési 

támogatások, szakmák tanulására lehetőség 

nyújtása az alacsony iskolai végzettségűek 

számára 

  

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A gyermekekkel ellátásával, helyzetük javításával kapcsolatosan a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik. E törvény célja, hogy 

megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és 

a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem 

rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a 

gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 
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teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és 

megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.  

 

Kővágótöttösön 88 fő 18 év alatti gyermek él, közülük mintegy 40 % körüli magát roma 

származásúnak valló családból való.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A településen szép környezetben lévő játszótér szolgálja a gyermekek szabadidejének hasznos 

eltöltését, mozgásigényük kielégítését. 

 

A településen a gyermekszületések száma évek óta 4-6 között mozog, az önkormányzat pedig a 

jogszabály, a helyi rendelet adtak lehetőségek, valamit a források előteremtésével igyekszik 

segíteni a szülőket abban, hogy a hátrányokat kompenzálja az érintett családoknál.  
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

 

Veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan – magatartás, mulasztás, vagy körülmény 

következtében kialakult –állapotot kell érteni, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy megakadályozza.  

Védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekek védelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, 

vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket 

védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

 

A veszélyeztetett gyermekek elmúlt évek során történő csökkenése a szülők foglalkoztatási 

viszonyainak javulására – akár közmunkában is – vezethető vissza. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk miatt számítanak túlnyomórészt 

veszélyeztetettnek, de egyikük sem tekinthető veszélyeztetettnek egészségügyi, lakhatási 

helyzete miatt. A 2012-es évben 78 veszélyeztetett gyermeket tartottunk számon a 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság miatt, míg ez a szám 2017-re 44 főre 

csökkent, védelembe vételre 2016-ban egy esetben került sor. 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

2012 8

2013 5

2014 6

2015 4

2016 4

2017 6

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2012 78

2013 58

2014 52

2015 44

2016 1 43

2017 44

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

 
 

 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012 78

2013 58

2014 52

2015 43,5

2016 42,5

2017 44

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Gyermekvédelmi kedvezmény 

6 éves kortól helyközi buszra bérletbiztosítás  

Beiskolázási támogatás 

Karácsonyi támogatás és édességcsomag 

Születési támogatás 

Nyári gyermekétkeztetés 

Nagycsaládosoknak karácsonyra élelmiszer és édesség csomag biztosítása 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Mivel a kövágótöttösi gyerekek több környékbeli óvodába, iskolába járnak, nincsenek pontos 

adataink arról, hogy közülük melyik intézményben, hányan részesülnek kedvezményes iskolai 

étkezésben. Információink szerint minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

megkapja az ingyenes vagy kedvezményes ebédet, továbbá ingyenes tankönyvet is. A 

jogszabálynak megfelelően történik a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

gyermekétkeztetéshez, valamint a normatív kedvezményekhez történő hozzáférése. 

Önkormányzatunk minden rászoruló gyermeknek biztosítja a nyári gyermekétkeztetést, ami 

jogszabályi kötelezettség is.  

 

 

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

2012 n.a n.a n.a n.a 9 41

2013 n.a n.a n.a n.a 5 38

2014 n.a n.a n.a n.a 4 36

2015 n.a n.a n.a n.a 7 25

2016 n.a n.a n.a n.a 19

2017 n.a n.a n.a n.a 7

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

 
 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem magyar állampolgárságú gyermek a településen nincs. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön szegregátum nincs, az adatok nem relevánsak. 

 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A gyermekek óvodai és iskolai ellátását a Pécsi és a Kővágószőlősi intézmény látja el. A 

gyermekeket, képességeiknek megfelelő szakemberek, szükség szerint logopédus, 

gyógypedagógus, gyógytornász fejleszti. 

 

Egészségügyi ellátás: 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás. 

A szülők 90 %-a Szentlőrincre, vagy Pécsre hordja gyermekét házi gyermekorvoshoz. 

Kővágószőlősön alapszintű fogorvosi ellátás van. Fogszakorvoshoz (fogszabályzásra) Pécsre 

járnak a gyerekek. 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet a Pécsi Gyermekklinika látja el. 

Védőnői ellátás Kővágótöttösön is igénybe vehető. 

Az iskola-egészségügyi ellátást a pécsi és a Kővágószőlősi iskola látja el. 

A gyermekjóléti szolgáltatás rendelkezésre áll 0-18 éves korig, Kővágószőlősi Kirendeltségen 

naponta, Kővágótöttösön kéthetente, az önkormányzat helyiségében. 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

A körzetben élő gyermekeket és kismamákat egy védőnő gondozza. A védőnő 4 településen látja 

el a feladatot. Az országos átlagnál alacsonyabb számú gondozott jut egy szakemberre, de a 

gondozáshoz több időre és energiára van szüksége, egyrészt a távolságok, másrészt a nagy 

számban élő hátrányos helyzetű gyermekek gondozására több időt kell fordítani. Pontos adataink 

nincsenek a védőnő leterheltségéről. A táblázatban a 0-6 éves korosztály adatait láthatjuk. 
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Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2012 1 44

2013 1 41

2014 1 39

2015 1 41

2016 1 38

2017 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 
 

A védőnő a háziorvossal együtt havonta tanácsadást tart a Kővágótöttösi orvosi rendelőben, de 

rendszeresen látogatja és gondozza a kismamákat és kisgyermekeket. 

Gyakran ír cikket a helyi újságba, melyben családtervezéssel, gyermek- gondozással, egészséges 

ételek készítésével segíti a lakosságot. 

 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 1 26 26

2013 1 24 24

2014 1 21 21

2015 1 21 21

2016 1 19 19

2017 1 14 14

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 
 

 

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A háziorvos heti két alkalommal a településen fogadja és látja el a gyermekeket, de 

Kővágószőlősön minden munkanapon elérhető. A gyermekorvosi ügyeletet a Pécsi 

Gyermekklinika látja el, a fogorvosi alapellátás pedig heti három alkalommal Kővágószőlősön is 

elérhető (többi napokon a pécsi kijelölt iskolafogászaton). 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A háziorvos, a védőnő és a gyermekjóléti szolgálat gondoskodik a rászoruló gyermekek időben 

történő egészségügyi, szociális és oktatási ellátásra irányuló igényeinek nyilvántartásáról és a 

problémák orvosolásáról. Amennyiben önkormányzati segítségre, beavatkozásra van szükség, a 

szociális rendeletben szereplő támogatások nyújtásával próbáljuk a rendkívüli élethelyzeteket 

orvosolni.  

 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Személyes gondoskodás keretében, gyermekjóléti alapellátást és családsegítő szolgáltatást a 

PKSZAK biztosít, melynek Kővágószőlősön van a mikrotérségi központja. A gyermekjóléti 

szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves 

gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. A településen bölcsőde, óvoda nem üzemel. 

Bölcsődei ellátást Pécsett lehet igénybe venni, de a szolgáltatásra nincs igény. Az édesanyák 

kihasználják a gyermek gondozásra biztosított éveket. Óvodai ellátást Kővágószőlősőn és Pécsett 

lehet igénybe venni, de az önkormányzat keresi a lehetőséget újabb feladatellátási szerződések 

kötésére. Családi napközi Bakonyán üzemel, eddig kővágótöttösi szülők nem vették igénybe, mert 

ha szükséges a gyermekfelügyelet, azt rokonok, szomszédok egymás között megoldják. 

 
 

Év

Önkormányzati 

bölcsődék száma

(TS 4801)

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

(TS 4701)

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő)

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.)

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
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Év

Működő (összes) 

bölcsődei 

férőhelyek száma

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 

száma

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 

száma

Családi napköziben 

engedélyezett 

férőhelyek száma 

(december 31-én)

(TS 4901)

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

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

 
 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról. A beszámolót a vonatkozó kormányrendelet 

által meghatározott szempontok szerint a jegyzőnek kell összeállítani, a Képviselő-testület elé 

terjeszteni elfogadásra, majd a döntésről a Kormányhivatalt tájékoztatni. A 2017. évi értékelés 

szerint „a gyermekek ellátása megfelelő, nincs szükség újabb intézkedések megtételére”.   

 

 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Az önkormányzat a rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási 

gondokkal küzdő családok részére rendkívüli települési támogatást nyújt. A kiemelten kezelendők 

között vannak a három vagy több gyermekes családok, az egyedülálló szülők, a munkanélküli 

ellátásra és szociális segélyre nem jogosult munkanélküli szülők. A támogatás pénzben és 

természetben is adható, attól függően, hogy a gyermekek szükséglete éppen melyik formát kívánja 

meg. Az önkormányzat anyagi segítségén kívül a Gyermekjóléti Szolgálat segítsége is igénybe 

vehető, továbbá szükség esetén az oktatási intézményekkel is felvesszük a kapcsolatot a 

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

 

A településen a civil szervezet minden évben egészségnapot szervez, a program keretében 

szakemberek tartanak előadásokat az egészségmegóvásról, elsősegélynyújtásról, aktív mozgás 

fontosságáról. 

A civil szervezet vezetői az egészséges ételekből kóstolót készítenek, ételrecepteket osztanak az 

érdeklődőknek. 

  

A program a gyermekeknek is biztosít koruknak megfelelő tájékoztatást, ismeretanyagot. 

Az óvodáskorúak kifestő lapokon ismerkedhetnek meg több fontos tudnivalóval, az 

iskolásoknak tesztek kitöltésére van lehetőségük. Az egészségnapon résztvevő gyermekek 

ajándékot kapnak a szervezőktől, ezzel is ösztönzik a gyerekeket, hogy érdeklődési körük, 

ismereteik gyarapodjanak. 

 

A gyermekek szabadidős mozgásigényét játszótér és sportpálya használata elégíti ki. A 

településen aszfaltozott többfunkciós sportpálya, játszótér, internetes helyiség áll a gyermekek és 

felnőttek rendelkezésére. A Közösségi Házból labdát és egyéb sporteszközöket lehet ingyenesen 

kölcsönözni. 

 

A szünidőben is igénybe vehetik a gyerekek a Közösségi Ház szolgáltatásait, a számítógépeket, 

szabadtéri (sporteszközöket) és szobai játékokat (társasjátékok, fejlesztőjátékok, kifestők, színes 

ceruzák) használhatják, könyveket olvashatnak, kölcsönözhetnek.  

 

 
 

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

 

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. 

 

A nyári szociális gyermekétkeztetés jogszabályi kötelezettség, melynek biztosítása állami 

finanszírozással történik a szünet egészében minden munkanapon azon gyermekek számára, 

akiknek a szülei annak igényléséről írásban nyilatkoztak és adottak a jogosultsághoz szükséges 

feltételek. A melegétel átvételét igazolni kell. Bizakodásra ad okot, hogy míg a 2012-es bázis évben 

41 rászoruló gyermek számára kérték a nyári gyermekétkeztetést, addig ez a szám 2018-ra 15 főre 

csökkent. 
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem releváns. Nincs tudomásunk ilyen esetről. 

 

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

keretein belül 

 

Karácsonyi ünnepekre az önkormányzat 14 éves korig gyermekenként 5000Ft/fő támogatást nyújt, 

ezen kívül 1000Ft/fő értékben édesség csomagot kapnak a gyerekek, a támogatás műsoros 

mikulásünnepség keretében kerül kiosztásra.  

A három, vagy annál több 14 éven aluli gyermeket nevelő családok szintén karácsony előtt 

ajándékcsomagot kapnak, melynek tartalma gyümölcs, cukor, tea, kakaó és egyéb élelmiszerek, a 

csomag értéke 2500-3000 ft között van, melynek a mértékéről a testület dönt.  

Születési támogatást biztosít az önkormányzat, azoknak a szülőknek, akiknek állandó 

kővágótöttösi lakcíme van, és a született gyermek születésekor kővágótöttösi lakos 

(lakcímkártyával igazolni szükséges), az összeg 40 000Ft gyermekenként. 

 

 

 

 
 

 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

 

A településen óvoda nem üzemel, a gyermekek Kővágószőlősre és pécsi óvodákba járnak. 

 

Kővágótöttösön iskola nem működik, a gyerekek Kővágószőlősre és Pécsre járnak 

(Testvérvárosok terei, Mezőszél utcai, Jókai utcai, Bánki Donát utcai, Pázmány Péter utcai, 

Bártfa utcai, Éltes Mátyás, Miroslav Krieza, Deák Ferenc Gyakorló, TÁSI), de a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontjának 1.3. alpontja szerinti általános 

iskolai nevelés-oktatásban kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános 

iskolaként a Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye lett kijelölve, mint 
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ahogy a roma nemzetiségi oktatás kötelező felvételt nyújtó intézménye is ez az iskola lett. 

A felvételi körzethatárok elfogadásáról a Képviselő-testület minden évben határozattal 

dönt. 

 

Mivel a gyerekek a településen kívül több iskolába járnak, ezért erre vonatkozó releváns 

adattal az önkormányzat nem rendelkezik. 
 

  

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2011/2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

2012/2013 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

2013/2014 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

2014/2015 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

2015/2016 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

2016/2017 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)

 
 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a 

nappali 

oktatásban)

(TS 2101)

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással 

együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 

összesen

1-8 évfolyamon 

összesen
db

2011/2012 n.a n.a n.a

2012/2013 n.a n.a n.a

2013/2014 n.a n.a n.a

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

osztályok, feladatellátási helyek

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Nincs róla információnk. 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Önkormányzatunkhoz nem érkezett jelzés ezzel kapcsolatban. Nem releváns. 

 

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

mutatkozó eltérések 

 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 2301)

Fő

2011/2012 n.a

2012/2013 n.a

2013/2014 n.a

2014/2015 n.a

2015/2016 n.a

2016/2017 n.a

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

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

 
 

A kővágótöttösi 8. osztályos tanulók 100%-ban eredményesen elvégezték az általános iskolát. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Közoktatási intézménye nincs a településnek, a gyermekek Kővágószőlősre és Pécsre járnak 

óvodába, iskolába. 

Az utazáshoz az önkormányzat biztosítja a bérleteket, hat éves kortól az iskola befejezéséig, a 

nappali felsőoktatásra járó diákoknak is. 
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Beiskolázási támogatás 

 

Az önkormányzat tanévkezdés előtt augusztus hónapban iskolalátogatási igazolás ellenébe, 

beiskolázási támogatást fizet. Alsó tagozatosoknak 10 000Ft/fő, felső tagozatosoknak 14 000ft/fő, 

középiskolásoknak 16 000Ft/fő, felsőfokú nappali oktatási intézménybe tanulóknak 20 000Ft/fő. 

 

A felsőfokú nappali oktatásban tanulóknak a ”Bursa Hungarica”-„felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjpályázatra, tanulónként havonta 5000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat, ezzel is 

ösztönzi a továbbtanulást. 

 

 
 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs értéke a tanulásnak, nem szeretnek 

iskolába járni 

 A tanulás megszerettetése, házirend 

kialakítása, gyermekeknek tanulás segítése 

Gyermekek szünidős tevékenységének hiánya 

 

Kirándulások, sport versenyek, tematikus 

táborok szervezése 

 

 

 

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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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 177 196 373 47,45% 52,55%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 14

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 37 35 72 9,92% 9,38%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 4 12 16 1,07% 3,22%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 98 102 200 26,27% 27,35%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 15 15 30 4,02% 4,02%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 23 32 55 6,17% 8,58%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

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

 
 

Kővágótöttösön a 373-fős lakosból 196 fő nő, a teljes népesség 52,55 %-át kitéve, és mintegy 5 %-

kal meghaladva a férfi lakosságot. A korcsoportokat tekintve jelentős eltérés a nemek arányában a 

15-17 éves korosztály és a 65 év felettiek között mutatkozik.  

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, 

így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét be kell 

tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál az elvégzett munka természetét, minőségét, 

mennyiségét, munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi 

erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. Az 

Ebktv. kimondja, hogy senki nem kerülhet olyan tulajdonsága miatt hátrányba, amit nem tud 

befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a nemet, családi állapotot, az anyaságot és 

terhességet is. 

 

A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre 

több szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a 

munkahelyen és a családjukban. A kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek 

rájuk, és ezeknek a szerepek az összehangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél 

számára. A visszatérni szándékozó, illetve a kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi 

munkahelyükre való visszatérés több szempontból is nehéz feladatot jelent. Munkától való 

tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, megkopnak, amely 

alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt hosszabb időt 

töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy 

gyermekeiket egyedülállóként nevelik, vagy esetleg pályakezdőként kevés 

munkatapasztalattal rendelkeznek.  
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 

 
 

Forrás: TeIR 

 

Kővágótöttösön a nők körében magasabb a munkanélküliség, bár a bázisévhez viszonyítva 

jelentősen csökkent.  

A tartós munkanélküliek között vannak olyanok, akiknek a közmunkán kívül még nem volt 

munkahelyük. 

A családalapítás, gyermekvállalás rontja esélyüket abban, hogy bekerüljenek a munka világába. 

A családi munkamegosztás nem működik, vagy nem jól, így a gyermeknevelés és a család 

ellátásához kapcsolódó feladatok a nőkre maradnak. 
 

Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 120 130 105 103 15 27

2013 120 127 103 106 17 21

2014 119 129 103 108 16 21

2015 121 127 109 112 12 15

2016 117 129 107 110 10 19

2017 116 128 107 111 9 17

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A táblázatban nem jelenik meg a kisgyermeket nevelők, az ápolási díjban részesülők és a nem 

regisztrált munkanélküliek. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A településen foglalkoztatást segítő és képzési programok nincsenek. Tanfolyamokat, oktatást a 

Pécsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szervez. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettség főként az idősebb korosztályhoz tartozó nőket érintette, de számuk 

a nyugdíjas korhatár elérése miatt már nem releváns. Általános iskolai végzettséggel a fiatalabbak 

mindegyike rendelkezik, szakképzettség hiányában néhányuknak csak a közmunkaprogram tud 

munkalehetőséget nyújtani.  

 

 

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

 

Nincs róla tudomásunk, nem releváns. 
 
 

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 esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolná, ha a 

gyermekek napközbeni ellátása biztosított lenne a településen. A településen nincs olyan 

kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását, és a 

családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő vállalkozásokat ösztönözné. 

Bölcsőde, családi napközi, óvoda nem működik helyben, de a közeli településeken minden 

szolgáltatás elérhető. Férőhelyhiányról nincs tudomásunk. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 1 26 26

2013 1 24 24

2014 1 21 21

2015 1 21 21

2016 1 19 19

2017 1 14 14

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 
 

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés 

körülményeit elősegítse a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a 

termékenységi ciklus alatti gondozás által (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti 

gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). 

Településünk lakói ezen szolgáltatásokhoz pécsi intézményekben, valamint az itt dolgozó védőnő 

által jutnak hozzá. Az anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik 

meg.  

A védőnő kapcsolatban áll a családokkal, a településen felnőtt és gyermekorvosi ellátást végző 

háziorvossal, közös tanácsadást tartanak, szükség esetén felveszi a kapcsolatot más 

gyermekorvosokkal, ismeri a településeken lévő családok gyermekellátási és nevelési helyzetét. A 

védőnőre eső átlagos gyermeklétszám nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire képes a 

családok számára hatékony segítségnyújtásra. Kővágótöttösön 2017-ben a rá eső gyermeklétszám 

14 fő volt.  

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A nők elleni erőszak, a családon belüli, vagy párkapcsolati erőszak a nemzetközi és országos 

statisztikák alapján sokkal jelentősebb mértékben jelenlévő probléma, mint amilyen figyelmet kap, 

vagy annál, mint amilyen adatokkal rendelkezünk róla. Éppen azért, mert a nők a lehető legtovább 

próbálnak úgy tenni, mintha az erőszak meg sem történne velük, ezzel nehezítve a probléma 

megoldását. A nők elleni erőszak számos formát ölthet: lehet fizikai, szexuális, pszichológiai vagy 

akár gazdasági is. Településünkön nővel szembeni erőszak miatt rendőri riasztás az elmúlt 

években nem történt és a körzeti megbízottnak családi viszályhoz sem kellett kivonulnia. 

Tényleges feljelentésre és bírósági eljárás megindítására sem került sor.  

 

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

otthona) 

 

A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén pécsi anyaotthonok állnak az 

érintettek rendelkezésére, az ügyintézéssel kapcsolatos teendőkben a családsegítő mindenben 

segítségükre van. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők a helyi közéletben elsősorban a civil szervezetekben kifejtett tevékenységük által vesznek 

részt, a település kulturális és közösségi programjainak, marketingjének szervezésében, a 

közreműködésük elismerésre méltó. 

A település képviselő-testületének az élén is nő áll az aktuális választási ciklus óta, 

polgármesterként irányítja a községet Vizslár Irén. A képviselő-testület tagjai között hosszú évek 

óta mindig volt nő, és civil szervezeteik, valamint a ROMA Nemzetiségi Önkormányzat élén is nő 

áll.  

 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a 

településen nincsenek, mivel nem érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés. Az 

Egyenlő Bánásmód Hatósághoz történő bejelentésről sincs tudomásunk. 

 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Szakképzettség hiánya Tanulási lehetőség biztosítása 

Részmunkaidős és atipikus foglalkoztatási 

formák hiánya 

Foglalkoztatók, vállalkozások bevonása, 

családbarát munkahelyek ösztönzése 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

trendek stb.) 

 

A társadalmak elöregedése globális problémává lett, különösen a fejlett ipari térségekben, 

országokban, így az Európai Unióban és  Magyarországon is. Az idősödéssel párhuzamosan 

csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre kedvezőtlenebbé válik. A 

megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új időspolitikai célokat, 

deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket figyelembe vettek a magyar idősügyi koncepció 

megalkotói is. Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi deficitmodellt –amely főleg a 

veszteségekre összpontosított (egészség -és teljesítményromlás) - felváltotta a fejlődésmodell. 

Ebben az új modellben előtérbe került a széles körű aktivitás, az eddig nem használt képességek 

előhívása és az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása. 

A modell a passzivitás helyett az idős emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra 

irányulnak, hogy az idősek (újra) bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a 

felnőttoktatás, az egész életen át tartó tanulás (life long learning), és a generációk közötti 

kapcsolatok javítása.   

 

Településünkön az időseket leginkább érintő probléma az anyagi bizonytalanság és az egészség 

romlása. Sok esetben a legrászorultabb idősek nem kérnek segítséget, számukra szégyen kérni, 

igénybe venni a támogatásokat. Fontos, hogy az idősekkel foglalkozó szakemberek a törvény által 

biztosított támogatások igénybevételére bíztassák őket. Az önkormányzat lehetőségéhez mérve 

gondoskodik az idős emberek jobb életfeltételeinek biztosítására, ezért az anyagi segítségen túl 

tájékoztató anyagokkal, előadások szervezésével igyekszik az egészség megőrzéséhez, a 

szűrővizsgálatok igénybevételéhez kapcsolódó segítséget nyújtani.  

 

     

Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 177 196 373 47,45% 52,55%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 14

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 37 35 72 9,92% 9,38%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 4 12 16 1,07% 3,22%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 98 102 200 26,27% 27,35%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 15 15 30 4,02% 4,02%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 23 32 55 6,17% 8,58%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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Az idősek helyzetét a társadalmi, gazdasági adottságok jelentősen befolyásolják, ezért szükséges, 

hogy a településen olyan közösség vegye őket körül, amelyik törődik velük, figyel a biztonságukra, 

tesz az elszegényedésük ellen. Településünkön a nemek arányának vizsgálata során látható, hogy a 

nők aránya a 65 év felettieknél haladja meg legnagyobb számban a férfiakét, a teljes lakossághoz 

képest együttes arányuk 14,75 %. 

 

Az egyedül élő idős emberek helyzetét nehezíti, hogy családtagjaik távol vannak, sok esetben 

anyagi gondokkal küszködnek, munkanélküliek, vagy több mint nyolc órát dolgoznak. 

A mentálisan és fizikailag megterhelt „fiataloknak” kevés idejük marad idős családtagjuk 

gondozására. 

A magukra maradt idősek komoly kihívást jelentenek az önkormányzatnak, a feladatok 

ellátásában komoly segítséget jelent a PKSZAK által működtetett szociális ellátó rendszer. 

 

 
 

Forrás:TeIR 
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Kővágótöttösön az összlakosságnak 14,75%-a 65 év feletti, akik rendelkeznek önálló nyugdíjjal, 

vagy valamilyen nyugdíjszerű ellátással. 

 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012 38 48 86

2013 38 44 82

2014 39 40 79

2015 37 40 77

2016 39 39 78

2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

 
 
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmazott két legerősebb érv az idegen 

nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv szól az 

alkalmazásuk mellett is, hiszen a munkában töltött évek alatt komoly szakmai tudásbázist 

halmoztak fel. Az önkormányzat közmunkával segíti az érintetteket. 

Az öregségi nyugdíjkorhatárt elért nyugdíjasoknak csak elenyésző hányaduk vállal munkát, az 

aktív időskort leginkább a háztáji kertek művelésével élik meg.  

 

 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő % Fő Fő %

2012 42 6 14% 23 n.a #ÉRTÉK!

2013 37 6 17% 12 n.a #ÉRTÉK!

2014 37 9 24% 14 n.a #ÉRTÉK!

2015 27 10 38% 14 n.a #ÉRTÉK!

2016 29 10 35% 13 n.a #ÉRTÉK!

2017 26 8 29% 10 n.a #ÉRTÉK!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Az új nyugdíjszabályok következtében a nyugdíjasok foglalkoztatása a közintézményekben egyre 

problémásabb, választás elé állítja őket a munka és a nyugdíj között. Az élethosszig tartó tanulás 

főként az egymástól tanult háztartási és kreatív, kézműves dolgokban realizálódik.  

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén Kővágótöttösön nincs tudomásunk. 

 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Szociális szolgáltatásokat a PKSZAK biztosítja az időseknek. Rászorultság alapján házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés történik. . 

Idősek nappali ellátása iránt nincs igény. 

A járóbeteg-szakellátásra, és a fekvőbeteg ellátásra általában a pécsi kórházakban kerül sor. Az 

idősek igényelnék a jövőben a mobil szűrőbusz által nyújtott szolgáltatást, mivel többféle 

vizsgálatot tudtak elvégeztetni egy időben, amit a pécsi intézményekben több egész napos 

elfoglaltság árán érnek el, ami jelentős hányaduknál komoly fizikai és pszichés megterhelést jelent. 

Háziorvos heti két alkalommal rendel Kővágótöttösön, de Kővágószőlősön minden munkanap van 

rendelés. 

Gyógyszertár Kővágószőlősön működik. 

A jószomszédi viszonynak köszönhetően a gyógyszerek kiváltása nem okoz problémát. 

 

65 év feletti lakosság száma

(TS 0328)

Fő Fő %

2012 50 0 0,00%

2013 47 0 0,00%

2014 47 0 0,00%

2015 47 0 0,00%

2016 55 0 0,00%

2017 60 0 0,00%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

(TS 5101)Év

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

időskorúak száma
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Év
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701)

2012 0

2013 0

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 

száma

 
 

Kővágótöttösön senki nem részesül időskorúak járadékában. 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Kővágótöttösön 2013. májustól könyvtári szolgáltatás működik. Civil szervezet évente 1-2 

színház és múzeumlátogatást szervez, amin az idősebb korosztályból is többen részt vesznek. 

Nyáron strandos (meleg vizes) kiránduláson kedvezményes részvételi díj mellett vehetnek részt az 

idősek. 

Az önkormányzat minden évben november utolsó szombatján műsoros idősek napját rendez, 

amelyen fejenként ötezer forintos támogatást is kapnak időseink az önkormányzattól. 

 
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

 A legalább középiskolát végzett 65 év alattiak körében a számítógép használata kezd elterjedni. 

 

 

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

 

Kiemelt terület az egészségügy, az önkormányzat kezdeményezi helyben biztosított mobil 

szűrővizsgálattal segíteni az idős emberek egészségmegőrzését, a betegség korai felismerését. Az 

önkormányzat közmunkaprogram keretében próbál szociális segítőt alkalmazni, akinek feladata 

az egyedül élő idősek felkeresése, napi teendőikben való segítségnyújtás lenne, de ennek a 

foglalkoztatási formának a keretén belül – a minimálbér alatti foglalkoztatás miatt - nem lehet jól 

képzett, empatikus munkaerőt alkalmazni.  

Mivel az idős korosztály a leggyakoribb érintettje a különböző bűncselekményeknek (betörés, 

csalás, stb.), ezért a rendőrséggel közösen tájékoztatásokat szükséges tartani a megelőzések 

érdekében akár előadásokkal, vagy a helyi újságon keresztül. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Egészség romlása  Mobil szűrőbusz településre hozatala 

lehetőleg évente 

Idősek fokozott kitétele a bűncselekményeknek Rendőrség, polgárőrség bevonása, 

tájékoztatások   

 

 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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. 

A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos 

adat nem áll rendelkezésre, de azok, akikről információval rendelkezünk, azok többségében 

mozgásszervi fogyatékossággal élő, de tudunk hallás és láttássérültről is.  

 

A fogyatékkal élők többségének egyetlen jövedelem forrása az alacsony összegű járadék, vagy 

nyugdíj. Ebből az alacsony összegből nehézkes a megélhetés biztosítása. Munkaerő-piacon 

lehetőségeik nagyon behatároltak. 

Az önkormányzat a fogyatékkal élők foglalkoztatásához akadálymentesített helységet tudna 

biztosítani, de olyan munkaadót nem talált, aki megváltozott munkaképes dolgozókat 

foglalkoztatna. 

Súlyos fogyatékkal élő és kerekes széket használó lakó nincs a településen. 

 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

A településen fogyatékkal élők foglalkoztatására nincs mód. 
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem releváns, mivel nincs olyan munkáltató, aki foglalkoztatna fogyatékkal élőket. 
 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 
 

A PKSZAK által biztosított alapszolgáltatások a fogyatékkal élők számára is biztosítottak 

(étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás). Nappali 

ellátás a településen nem biztosított, de erre irányuló igényt nem is jeleztek.  

 

Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301)

Összesen

2012 14 15 29

2013 13 12 25

2014 14 12 26

2015 9 12 21

2016 9 11 20

2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként
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Év

Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek 

száma (TS 5001)

Egyházi fenntartású 

intézményben

Civil fenntartású 

intézményben 

2012 n.a n.a n.a

2013 n.a n.a n.a

2014 n.a n.a n.a

2015 n.a n.a n.a

2016 n.a n.a n.a

2017 n.a n.a n.a

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

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

 
 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik.  

A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a 

különböző szintű jogszabályok rendelkeznek. (pl. Fot., Szt., Cst. ) 

A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az 

általában alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, 

illetve plusz juttatásként a feltételek fennállása esetén a fogyatékossági támogatás. A 

gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű családi pótlék illeti meg. 
 

Településünkön a megváltozott munkaképességű nők és férfiak aránya az elmúlt öt évben 

szignifikáns eltérés nincs, számuk a bázisévhez képest csökkenést mutat, jellemzően az öregségi 

nyugdíjkorhatár elérése miatt. 

 

Rehabilitációs ellátás 

Rokkantsági nyugdíj 

Lakhatási támogatás 

Szociális étkeztetés 

Rendkívüli települési támogatás 

Gyógyszertámogatás 

Temetési segély 

 

Az önkormányzat minden támogatást, melyeket a jogszabály előír, rászoruló állampolgárainak 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. A hatályos 

jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás csak akadálymentesített környezet 

biztosításával történhet, ez jogszabályban előírt kötelezettség.  Alapelv, hogy a 

településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános 

elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
Településünk középületeinknél csak részben megoldott az akadálymentesítés. Az orvosi rendelő 

fizikai akadálymentesítése megoldott, de az infokommunikációs akadálymentesítést – itt és más 

önkormányzati épületeknél is - pótolni kell.   

 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A fogyatékkal élő személy számára jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe véve a 

különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

Mint ahogyan az előző pontban kifejtésre került, a középületek akadálymentesítése csak részben 

megoldott, vagy egyáltalán semmilyen lehetőséget nem biztosít a fogyatékosok számára. Főként a 

mozgásszervi fogyatékkal élők számára történt meg az akadálymentesítés a település 

közintézményeiben, de komoly hiányosságok vannak az infokommunikációs akadálymentesítés 

terén. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások 

igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. 

 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt kötelezettség az akadálymentesítettség, amelynek 

betartása nehéz feladat a hatóságok előtt. Azon vállalkozások, amelyek EU forrásra pályáznak, a 

nyertes projekt keretében az akadálymentesítést kötelező tevékenységként elvégzik. Ez a tény azt 

vetíti előre, hogy az előttünk álló évtizedben a vállalkozások fokozatosan, de eleget fognak tudni 

tenni e kötelezettségüknek. 

 

Kővágótöttösön sajnos nincs olyan foglalkoztató, aki csökkent munkaképességűeket 

foglalkoztatna, ezért jelenleg ez a kérdés településünkön nem releváns.  

 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 

létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a 

fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 

akadályozott fogyatékkal élő személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és 
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alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. A közterületek, járdák, parkok 

akadálymentesítése a településen csak részben biztosított, a közösségi közlekedési eszközök 

többsége a kerekesszékesek számára nem használható.  

Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és ezáltal minden 

vonatkozásban érvényesüljön – az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 

 

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Speciális közlekedési eszközök nem állnak rendelkezésre, fogyatékosok nappali intézménye nincs 

a településen. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az önkormányzat támogatni szándékozik minden olyan kezdeményezést, amely 

hátránykompenzáló szolgáltatásokat kíván nyújtani, vagy bevezetni.  

 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közintézmények, közterületek fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítése nem 

vagy csak részben megoldott 

pályázati források keresése 

Fogyatékkal élőkről szóló adatbázis hiánya megfelelő partnerekkel az adatbázis 

elkészítése, igények felmérése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

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

 

A településen önkormányzat működik, a lakosság ügyintézésére hétfőtől-péntekig reggel ½ 8- 16 

óráig van lehetőség.  

További szervezetek: 

Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület  

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

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

bemutatása 

 

A Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület tagjai a megalakulástól folyamatosan munkálkodnak 

a település fejlődéséért és a közösség érdekeiért. 

Rendezvények szervezését, kivitelezését, a környezet gondozását, szépítését végzik, kulturális, 

egészségügyi rendezvényeket, kirándulásokat, túrákat  szerveznek. 

A rendezvényekre, előadásokra, minden lakóházhoz meghívót küldenek, hirdetőtáblákon, 

plakátokon tájékoztatják a lakókat.  

 

A település életösvénye az egyesület ötlete volt (minden 

újszülött tiszteletére) fát ültettek, a területen több fának 

nincs már helye, ezért egy életfát építettek, melyre minden 

újszülött nevét egy levél alakú táblára festetik, ez a levél 

kerül fel a fára. Az újszülöttek megünneplését augusztus 

20-án rendezik, ekkor az az évben született gyermekek 

levelecskéi a szülők segítségével kerülnek fel az emlékfára. 

 

 
 

Az egyesület a tagdíjakból és az önkormányzat támogatásából működik.  

Jelentős az adók 1%-ból befolyt támogatás is, ezt az összeget a környezet szépítésére, védelmére 

fordítják. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat is programokat szervez, gyerekeknek és felnőtteknek 

egyaránt, minden évben egy kirándulást is szerveznek. 

 

A civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzat működéséhez és rendezvényeihez az 

önkormányzat térítésmentesen biztosít helyiséget, jellemző ez az egyházi rendezvényekre is.  

Kővágótöttös abban a szerencsés helyzetben van, hogy lakói összetartóak, szolidárisak 

egymáshoz. 

A község fejlődéséért szívesen vállalnak feladatokat, amit becsülettel el is végeznek. 
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c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Kővágótöttös Önkormányzata 2013. januártól Orfűi Közös Jegyzőséghez tartozik. Település tagja a 

Nyugat-mecseki Önkormányzatok Tudományos és Információs Társulásának, a Pécsi 

Agglomerációs Társulásnak. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (előtte Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 2002-óta működik. 

A helyi önkormányzat a nemzeti önkormányzat működéséhez a Közösségi Ház épületében iroda 

helyiséget biztosít. A helyiség használatához kapcsolódó tárgyi infrastruktúrát és rezsiköltséget 

térítésmentesen biztosítja. 

A nemzeti önkormányzat külön költségvetéssel rendelkezik, feladatuk a nemzetiség 

hagyományainak, nyelvének őrzése, tanítása. 

Rendezvényeket szerveznek, gyermekeket táboroztatnak, élelmiszer és ruhatámogatást osztanak a 

rászorulóknak, karácsony előtt ajándékcsomagot osztanak minden 14 éven aluli kővágótöttösi 

gyermeknek. 

A helyi önkormányzattal és civil szervezettel együttműködnek, programok lebonyolításában részt 

vesznek. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozását a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a civil 

közösséggel egyetértésben dolgoztuk ki. 

 

 

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

 

A for-profit szereplők a foglalkoztatás terén tudnának bekapcsolódni az esélyegyenlőségi 

feladatokba, mivel a községben az önkormányzaton kívül nincs más foglalkoztató, így e kérdéskör 

nem releváns. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének folyamatába 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozása a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a civil 

egyesülettel közösen készült. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az Önkormányzati Hivatalban, nyitvatartási időben minden 

érdeklődőnek rendelkezésére áll.  

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program az elkészítését megelőző beszélgetéseken elhangzott 

javaslatok, ötletek, alapján készült. 

Szinte napi szinten az érintett hátrányos helyzetű csoportokkal konzultálva, az Ő 

szájukból elhangzott, őket érintő problémák megoldása volt az irányadó. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

Munkanélküliség Munkáltatók községbe csábítása, 

képzési támogatások, szakmák 

tanulására lehetőség nyújtása az 

alacsony iskolai végzettségűek 

számára 

Gyermekek 

Nincs értéke a tanulásnak, 

nem szeretnek iskolába 

járni 

 A tanulás megszerettetése, házirend 

kialakítása, gyermekeknek tanulás 

segítése 

Gyermekek szabadidős 

tevékenységének 

szervezése nem megoldott 

Munkaerő biztosításával 

kirándulások, sport versenyek, nyári 

táborok szervezése 

Idősek 

Egészség romlása  Mobil szűrőbusz településre 

hozatala lehetőleg évente 

Idősek fokozott kitétele a 

bűncselekményeknek 

Rendőrség, polgárőrség bevonása, 

tájékoztatások  

Nők 

Szakképzettség hiánya Tanulási lehetőség biztosítása 

Részmunkaidős és atipikus 

foglalkoztatási formák 

hiánya 

Foglalkoztatók, vállalkozások 

bevonása, családbarát munkahelyek 

ösztönzése 

Fogyatékkal élők 

Közintézmények, 

közterületek fizikai és 

infokommunikációs 

akadálymentesítése nem 

vagy csak részben 

megoldott 

 

Pályázati források keresése 

Fogyatékkal élőkről szóló 

adatbázis hiánya 

 

Partnerek bevonásával az adatbázis 

elkészítése, igények felmérése 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Munkahelyek létesítése 

(közmunkaprogramok szervezése) 

Tanulás ösztönzése 

Járási Hivatal  

Kővágótöttös Önkormányzata 

Gyermekek 
Biztonságos családi háttér, tanulást 

ösztönző oktatás  

Szülők, nagyszülők 

Munkaügyi központ,  

Kővágótöttös Önkormányzata 

Gyermekjóléti szolgálat 

Családsegítő szolgálat 

Gyermekintézmények 

egészségügyi ellátás 

Idősek 

Egészségügyi ellátás bővítése 

Bűnmegelőzési tájékoztatások 

nyújtása 

Kővágótöttös Önkormányzata 

Pécsi Egészségügyi Központ 

Rendőrség, Polgárőrség 

Nők 
Tanulás ösztönzése, részmunkaidős 

és atipikus foglalkoztatás,  

Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály 

Kővágótöttös Önkormányzata 

Fogyatékkal 

élők 

Fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítés 

 

Fogyatékkal élőkről, igényeikről 

adatbázis készítése 

Kővágótöttös Önkormányzata 

 

 

Civil szervezetek, Önkormányzat 
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Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a minden lakónak (romáknak is) állandó munkahelye van, 

jövedelméből biztonságos megélhetést biztosít családja és önmaga számára. 

 

Fontos számunkra, hogy a jelenleg mélyszegénységben élők életszínvonala elérje a középszinten 

élő polgárokét, és akkor már nem is lehet szegénységről írni és beszélni. 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a családokban boldog, egészséges gyermekek nőjenek. 

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeinek kielégítésére, egészségük megtartására, boldog, 

derűs időskort biztosítunk, és megóvjuk őket attól, hogy bűncselekmények elszenvedői legyenek. 

 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében, hogy nyugodt, boldog anyák és feleségek lehessenek, 

ezért támogatunk minden olyan kezdeményezést, ami a szerepütközések mérséklését 

eredményezhetik. 

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, biztosítani szeretnénk, hogy egészséges társaik 

között velük egyenértékűnek érezhessék magukat. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 
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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 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Tanuljunk új 
szakmát 

Kővágótöttös
ön az 
alacsony 
iskolai 
végzettségűe
k és a nem 
piacképes 
végzettséggel 
rendelkezők 
munkanélküli
ek 

Rövid-, 
közép-, hoszú 
távú cél: 
munkanélküli
ek számának 
jelentős 
csökkentése 
az új 
szakmákhoz 
való 
hozzásegítéss
el. 

EU 2020 
stratégia, 
Nemzeti 
Reform 
Program 
Roma 
Integráció 
Évtizede 
Program 

Képzési 
lehetőségek 
igénybevétel
e, 
közmunkapro
gramok 
indítása 
(pályázati 
lehetőségek 
kihasználása. 
Felnőttképző 
intézménnyel 
kapcsolatfelv
étel. 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata 

2023.08.31. Regisztrált 
munkanélküli
ek számának 
csökkenése. 

Humán, 
technikai és 
pénzügyi 

Folyamatos 
tevékenység. 

2 Új 
munkahelyek 
létrehozása 

A településen 
nincs 
munkaadó, 
aki a 
munkanélküli
eket 
alkalmazná. 

Rövid-, 
közép-, 
hosszú távú 
cél: 
Munkanélküli
ek számának 
jelentős 
csökkentése.  

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatá
si 
Stratégia,Ro
ma 
Integráció 
Évtizede 
Program, 
Nemzeti 

Pályázatok 
útján a 
közmunkapro
gram 
kiszélesítése, 
kedvezmény
ek 
nyújtásával 
foglalkoztató
k községbe 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata, 

2023.08.31. Munkáltatók 
megjelenése 
a 
településen, 
folyamatosan 
csökkenő 
regisztrált 
munkanélküli
ek száma. 

Humán, 
pénzügyi, 
pályázati 
lehetőségek 

Folyamatos 
közmunka 
biztosítása. 



 68 

Reform 
Program. 

csalogatása. 

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Tanuljunk 
szívesen 

A gyerekek 
az 
alapképesség
ek 
megszerzésé
n túl nem 
tartják 
szükségesnek 
a tanulást 

Rövid-, 
közép-, 
hosszú távú 
cél: a fiatalok 
minél 
nagyobb 
aránya 
szerezzen 
szakmát, 
középiskolai 
végzettséget 

Nemzeti 
köznevelési 
törvény, 
települési 
közművelődé
si rendelet 

Olyan sikeres 
előadók, 
„celebek” 
meghívása, 
akikre a 
gyermekek 
felnéznek és 
ösztönözheti
k őket a 
tanulásra 

Kővágótöttös 
önkormányza
ta 

2023.08.31. Középiskolai 
végzettségűe
k számának 
növekedése 

Humán, 
pénzügyi 

Folyamatos 
követéssel 

2 Tartalmas 
szabadidőt 

A fiatalok 
szabad 
idejének 
hasznos 
eltöltése 
szervezett 
kereteken 
belül 
megoldott  
 

Rövid-, 
közép-, 
hosszú távú 
cél: a fiatalok 
számára 
szünidős 
programok, 
tematikus 
táborok 
szervezése 

"Legyen jobb 
a 
gyermekekne
k" Nemzeti 
Stratégia, 
Roma 
Integráció 
évtizede 
Program 

Sport 
versenyek, 
túrák, 
tematikus 
táborok 
szervezése. 

Kővágótöttös 
önkormányza
ta 

2023.08.31. Gyermekek 
szünidei 
felügyeleténe
k megoldása 
tartalmas 
programokka
l 

Humán, 
technikai és 
pénzügyi 
források 
biztosítása 

Folyamatos 
munkaerő 
biztosítássa 

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nők 
piacképes 
szakmákhoz 
segítése 

Nők 
hátrányos 
helyzetben 
vannak a 
munkaerőpia
con, aminek 
egyik oka a 
szakképzetts

Rövid-, 
közép-, 
hosszú távú 
cél: Egyre 
több nő jut 
piacképes 
szakmához, 
munkalehető

EU 2020 
Stratégia 

Piacképes 
szakmák 
elsajátítása 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata 

2023.08.31. Munkaképes 
nők 
elhelyezkedé
sét mutató 
statisztikai 
számok 
növekedése 

Humán, 
technikai 
erőforrás 

Folyamatos 
képzések 
amunkaerőpi
ac igénye 
szerint 
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ég hiánya séghez 
2 Atipikus 

foglalkoztatási 

formák 

bevezetésével 

családbarát 

munkahelyek 

ösztönzése 

Részmunkaidő

s és atipikus 

foglalkoztatási 

formák hiánya 

Rövid-, 
közép-, 
hosszú távú 
cél: Egyre 

több nő 

számára 

legyen 

biztosítottak 

ezen 

foglalkoztatási 

formák  

 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatá
si Stratégia, 
Gazdasági 

program, 

költségvetés 

Foglalkoztatók 

ösztönzését 

szolgáló 

lehetőségek 

felmérése, 

célcsoportok 

tájékoztatása 

 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata 

2023.08.31. A nők 

részmunkaidős 

és atipikus 

foglalkoztatási 

lehetőségei 

bővülnek 

Humán és 
pénzügyi 
erőforrás. 

 A probléma 

folyamatos 

kezelésével 

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Védelem a 
bűnelkövetők
kel szemben 

A településen 
sok az 
egyedül élő 
idős ember, 
akik a 
bűncselekmé
nyek 
leggyakoribb 
elszenvedői 

Rövid-, 
közép-, 
hosszú távú 
cél: 
Bűnmegelőzési 

tájékoztatások 

tartásával az 

idősek 

bűncselekmén

yekkel 

szembeni 

védelme 

Közösségi 

együttélés 

szabályairól 

Folyamatos 

tájékoztatások 

tartásával az 

idősek 

védelme 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata 

2023.08.31. Tájékoztatóko

n megjelenők 

száma  

Pénzügyi, 
humán 
erőforrás 

Folyamatos 
tevékenységg
el 

2 Mozgó 

szűrőállomás 

általi 

szűrővizsgálat 

szervezése 

Az idősek 

szakorvosi 

szűrővizsgálat

ai több, 

egésznapos 

leterheltséggel 

járnak. 

A mozgó 

szűrőállomás 

településre 

hozatalával az 

idősek egy 

komplex 

szűrővizsgálat

on vehetnek 

részt. 

Egészségügyi 
program 

Egészségügyi 

intézménnyel 

történő 

egyeztetést 

követően a 

lakosság 

tájékoztatása, 

lebonyolításba

n 

segítségnyújtás 

Kővágótöttös 
önkormányza
ta 

2023.08.31. A 

szűrővizsgálat

on résztvevők 

száma 

Humán Folyamatos 
tevékenység 
által 
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…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Közintézmény

ek, 

közterületek 

fizikai és 

infokommunik

ációs akadály-

mentesítésének 

folytatása 

A 

közintézménye

k, közterületek 

fizikai és 

infokommunik

ációs akadály-

mentesítése 

nem, vagy csak 

részben 

megoldott 

A 

közintézménye

k, közterületek 

akadálymentes

ek legyenek 

Gazdasági 

program, 

településrende

zési 

dokumentumo

k 

Pályázati 

lehetőségek 

keresése, 

beadása, 

elnyerés esetén 

megvalósítás 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata 

2023.12.31. A fejlesztések 

megvalósítása 
Pénzügyi, 
humán  

A pályázatok 

által elvárt 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

2 Adatbázis 
készítését 
követően 
igények 
felmérése 

Fogyatékkal 

élőkről szóló 

információk 

hiánya 

A fogyatékkal 

élők 

helyzetével, 

igényeivel 

kapcsolatos 

adatok 

beszerzése 

Szociális 

rendelet 
Megfelelő 

adatbázisok 

felkutatását 

követően a 

fogyatékkal 

élők 

helyzetének 

felmérése 

Kővágótöttös 
Önkormányz
ata 

2023.12.31. Adatbázis 

elkészülte 
Humán Nyilvántartás 

folyamatos 

frissítésével 

…           

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

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

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

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

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

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 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 



 

 75 
 

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

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

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

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

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

 










