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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum 

szerint átdolgozva, Kistótfalu 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 

 

Kistótfalu Baranya megye déli részén, a villányi hegyvidék északi lábánál, Siklóstól 9, 

Pécstől 31,5 km-re fekszik. A község lakossága 317 fő. A falu azon ritka baranyai települések 

egyike, amely 1100 éves múltra tekinthet vissza. 

 

 

Kistótfalu község földrajzi elhelyezkedése a környező települések gyűrűjében 

 

                                                           
1 Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, 
Településfejlesztési koncepció  
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 Kistótfalu a honfoglalás idején a Bán-klán birtokához tartozott, majd a középkorban a 

koaszti várispánság része volt. 1543-ban foglalta el a török Siklóst és környékét, a település is 

török kézre került. 1700. augusztus 17-től gróf Batthyány Ádám tulajdonát képezte. 1862-től a 

községet a környező falvakkal együtt a siklósi járáshoz csatolták. A siklósi járáshoz tartozó 

települések jegyzősége ekkor Gyüdön működött. A mai kistérségek elődjének a járási rendszer 

tekinthető, a siklósi kistérség magába foglalja az egykori járás területét. 

1867. mérföldkő Kistótfalu életében. A kiegyezés megcsillantotta a helyi önállóság, 

önkormányzatiság elérésének reményét a lakosságban. /1871. évi községi tv: „…a község saját 

belügyeiben határoz és szabályrendeletet alkot…”/ Ekkortájt láttak hozzá az iskola és tanítói lakás 

építéséhez. Közigazgatásilag a szomszédos Vokány községhez tartozott a település. 1931. 

december 31-től 1951. február 28-ig a falut Nagytótfaluhoz csatolták. 

1944. november 30-án a szovjetek elfoglalták a községet. A II. világháborút követő 

történelmi változások Kistótfaluban is nyomon követhetőek voltak. 1949. augusztus 20-án 

elfogadott alkotmány és a kapcsolódó minisztertanácsi rendelet alapján kialakult az új 

közigazgatási-területirányítási rendszer. Megmaradt az ország, megye, járás, község-város 

közigazgatási struktúra, azonban valamennyi szintet választott tanácsi testület irányította. A 

faluban – mely továbbra is a siklósi járáshoz tartozott - megindultak a helyi szervezkedések, a 

népességszám a „földművesnép földhözjuttatásával” (600/1945. M.e. rendelet) fokozatosan nőtt. 

1950-ben két termelőszövetkezet, 1951-ben tanácstestület alakult. 1956-ban az októberi 

események hatására a termelőszövetkezetek feloszlottak, a községet a siklósi járás helyett a pécsi 

járáshoz csatolták. 1959-ben megkezdték a gazdák „meggyőzését” a termelőszövetkezetek 

feltámasztásával kapcsolatban. Jellemzővé vált a helyi kezdeményezések elsorvasztásának, 

szolgalelkűség kialakításának folyamata. 

1963-ban új tanács alakult, mely céljául tűzte ki a falu fejlesztését. Kultúrház épült, a 

járdákat felújították, az árkokat kitisztították. 1969. január 1-től Kistótfalu a Vokányi Községi 

Közös Tanács részévé vált. A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény alapján a községi tanács 

szerepe, önállósága, jogköre megnövekedett a helyi kérdésekkel kapcsolatban. A járási tanácsok 

megszűntek, de a járás, mint közigazgatási egység továbbra is fennmaradt. A megyei tanácsok 

végrehajtó bizottságának kihelyezett szerveként járási hivatalok alakultak, melyek csakis 

közigazgatási feladatokat láttak el.  A 70-es években a népesség folyamatosan nőtt – 1975-ben 543 

fő – a termelőszövetkezet, pécsi szénbánya, hőerőmű és uránbánya biztosította a dolgozók 

számára a megélhetést. A munkások naponta ingáztak lakó- és munkahelyük között, egyre több 

lakóház épült, a fiatalok helyben telepedtek le. Bár Kistótfalu nem rendelkezett önálló tanáccsal, 

Vokány községgel sikeresen működött együtt. Útépítések, felújítások, községszépítő 

tevékenységek végrehajtásával fejlődött a  zsáktelepülés. 

1976. Megszüntették az általános iskolát, a gyermekek oktatása Vokányban történt. 

1977. március 31. A Vokányi Községi Közös Tanács megszűnt, beleolvadt az Újpetrei Községi 

Közös Tanácsba. Ettől kezdve Kistótfalunak érdekei érvényesítésére nem volt lehetősége, a 

fejlesztések többsége Újpetrén történt. Az iskola körzetesítése – újpetrei központtal – súlyosan 

érintette a lakosságot. A tanítói lakás, iskola eladásra került. Megindult a faluban a mai napig tartó 

elöregedési folyamat. Az itt élők mindinkább tapasztalták a társközségi lét árnyoldalait, 

fokozatosabban jelentkezett az önállóság iránti vágy. 

 1984-ben megszűntek a járási hivatalok az országban. Kistótfalu újra Siklós 

vonzáskörzetéhez tartozott, amely a nehézkes közlekedési viszonyok miatt akadályozta a falusiak 

ügyeinek intézését. 

A 80-as években az elavult ipar fenntartása miatt nőtt a gazdasági elmaradottság az országban és 

annak településein. Erősödtek az ellenzéki mozgalmak. 
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1989. október 23. A III. köztársaság kikiáltása. Hatályba lép az 1989. évi XXXI. 

Törvénnyel módosított alkotmány, mely minden település választópolgárai közösségének elismeri 

a jogát a helyi önkormányzáshoz. 

1990. szeptember 30. Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás. 

Kistótfaluban a választás egy fordulós volt, a polgármester mellett öt képviselő került a település 

élére. 

A 90-es években Magyarországot - az EU egységes területi-statisztikai osztályozási 

rendszeréhez igazodva - a KSH 150 területi egység alkotta kistérségi-statisztikai-tervezési-

területfejlesztési célú kistérségre osztotta.  Ezáltal Kistótfalu sajátos helyzetbe került. 

Statisztikailag a pécsi kistérséghez tartozik, ám a lakosság gazdasági, piaci-kereskedelmi, 

infrastrukturális és ellátási, közigazgatási és társadalmi kapcsolatainak többsége a siklósi 

kistérségen belül zajlik. Az önkormányzat a Siklósvidéki Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulás tagjaként aktívan tevékenykedik a térségi identitás erősítése érdekében, az összefogásban 

rejlő erőkre támaszkodva kívánja területfejlesztési, gazdasági, szociális, stb. céljait megvalósítani. 

A kistérségek hivatalos megalakulása után a község a siklósi kistérséghez, majd 2013. 

január 1-től a Siklósi Járáshoz tartozik. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 284 bázis év 

2017 282 99,30% 

2018 276 97,87% 

2019 277 100,36% 

2020 287 103,61% 

2021 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 

 

 



 6 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 158 149 307 51,47% 48,53% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     5 1,63% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

18 18 36 5,86% 5,86% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 
016, aránya TS 017) 

6 2 8 1,95% 0,65% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 
020, aránya TS 021) 

101 79 180 32,90% 25,73% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 
024, aránya TS 025) 

10 13 23 3,26% 4,23% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 
028, aránya TS 029) 

23 37 60 7,49% 12,05% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 026 és TS 028 összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési index 

%  
(TS 030) 

2016 70 41 170,73% 

2017 67 36 186,11% 

2018 67 35 191,43% 

2019 60 36 166,67% 

2020 65 37 175,68% 

2021 63 40 157,50% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra vetített 

száma (fő) 
(TS 031) 

2016 -13,79 

2017 17,67 

2018 -14,34 

2019 14,47 

2020 31,91 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra vetített száma 

(fő) 
(TS 032) 

2016 -24,14 

2017 -14,13 

2018 -14,34 

2019 -18,08 

2020 -17,73 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
 

A Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia a rendszerváltást követő két 

évtizedben Kistótfalu községben is tisztán kirajzolódik. A népességszám csökkenése az utóbbi 2-3 

évben megtorpant a Kormány családtámogatási politikájának és állami családtámogatásoknak 

köszönhetően. Bár a születések száma még jellemzően elmaradt a halálozásokétól, azonban a 
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2016. évi adatokhoz viszonyítva jelentős javulás tapasztalható a természetes szaporodás 

vonatkozásában. A bevándorlás számának emelkedése megmagyarázza a népességszám 

növekedését. 

Az előbbi folyamatokkal arányosan a népesség korösszetétele kedvezőbbre fordult. 2016-

ban az öregedési index 170,73 % volt, ez 2021. évre 157,5 %-ra csökkent. A különböző 

korosztályokat vizsgálva az elmúlt években csökkenés következett be a 65 év feletti állandó 

lakosok számában. A vizsgált időszakban a csökkenés 7 fő.  

A község népességének elöregedése következtében egyre inkább megnövekszik a szociális 

szolgáltatások iránti igény. 
 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása két kiemelendő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az 

egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés 

(diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és 

végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik 

elő különböző terülteken.  

 

Kistótfalu Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye 

a közszolgáltatásokat. Ennek érdekében, a célok minél hatékonyabb és eredményesebb 

megvalósítása érdekében megalkotja a helyi esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza 

a helyzetelemzést és az erre épülő cél és feladat-meghatározásokat, valamint azok 

megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi 

problémákra reflektál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 

A helyzetelemzés alapul szolgál annak megállapításához, hogy a Kistótfalu községben élő 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, 

foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, 

és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. 

Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul. 

Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportnak tekinti:  

- mély szegénységben élőket és a romákat,  

- a gyermekeket,  

- a nőket,  

- az időseket, 

- fogyatékkal élő személyeket.  

 

Kistótfalu Község Önkormányzata tudatában van annak, hogy köteles megtartani valamennyi 

jogviszonyában és eljárásában az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott egyenlő bánásmód követelményét. 

 

 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Kistótfalu település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
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 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 településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 

 

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. 

 

 

A HEP jelentősége 

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 

hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy 

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan. 
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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 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

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 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” 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. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 

annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és 

a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Kistótfalu Község Önkormányzata a gazdasági programon belül megfogalmazta mindazon 

feladatait, mely a helyi erőforrásokra építve a község fejlődését, az itt élő lakosság 

életszínvonalának emelkedését szolgálja. 

Az előkészítés során áttekintette és értékelte a település helyzetét, figyelembe vette az 

elmúlt évek során felmerülő lakossági igényeket, véleményeket, javaslatokat. Programja a 

költségvetési törvényből adódó korlátok behatároltsága szerint készült. Reális célok kitűzésével 

vázolja fel az elkövetkezendő öt év fejlődési irányait.  

 

A településfejlesztési koncepció, településrendezési terv, településszerkezeti terv a 

középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget 

előmozdító célokat, intézkedéseket. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítását a Beremendi Gyermekjóléti 

és Szociális Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ látja el. 

Az intézmény működési területe: Alsószentmárton, Beremend, Csarnóta, Egyházasharaszti, 

Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kisharsány, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Lapáncsa, 

Magyarbóly, Márok, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, 

Siklósnagyfalu, Túrony, Újpetre, Vokány. 

A család -és gyermekjóléti szolgáltatás célja és feladata  

Az összevont szakfeladat célja, hogy megfelelő módszerekkel és eszközökkel a veszélyeztetett 

gyermekek testi, lelki fejlődését segítsük elő. A Szolgálat feladata továbbá a gyermekek családban 

történő nevelkedésének elősegítése; a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése és a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezésének elősegítése, valamint 

utógondozása. Információnyújtás, életviteli tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyintézés, 

konfliktuskezelés útján tud segítséget nyújtani a családok számára, illetve más szolgáltatáshoz 

való hozzájutás elősegítésével.  

Feladatai közé tartozik továbbá a közreműködés a családi szociális gondok rendezésében, ok 

feltárás, megoldási javaslat készítése az azt igénylő ügyfél számára. A családban felkeresni azt a 

tagot, aki a segítséget igényli és elfogadja annak érdekében, hogy változtasson saját- és családja 

életén. Rajra keresztül minél több érintett tag bevonása a folyamatba.  

 

A szolgálat kapcsolatban áll a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Siklósi Tagintézménye, 
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Járási Szakértői Bizottságának – Nevelési Tanácsadójával, ahol két pszichológus foglalkozik 

azokkal a gyerekekkel, akiknek pszichológusi segítségre van szüksége.  

 
Házi segítségnyújtás 

 

2017 januártól 25 településen: Alsószentmárton, Beremend, Kásád, Nagyharsány, Kisharsány, 

Nagytótfalu, Márok, Palkonya, Ivánbattyán, Egyházasharaszti, Old, Siklósnagyfalu, Vokány, 

Kistótfalu, Újpetre, Kiskassa, Pécsdevecser, Peterd, Túrony, Csarnóta, Magyarbóly, Kislippó, 

Lapáncsa, Illocska, egy szakmai vezető irányításával, 42 házi gondozó nyújt segítséget a 

rászorulóknak.  

 

A házi segítségnyújtás feladata, elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből tejesen már nem 

képes személyek, otthonukban történő gondozása.  

A szakképzett házi gondozók a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtanak szükség szerinti 

segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.  

A szolgáltatáshoz való hozzájutást szóban illetve írásban benyújtott kérelem alapján igényelheti a 

rászoruló személy. Az előgondozás és a kérelem benyújtása után az intézményvezető a szakmai 

vezetővel megállapítja a rászoruló személy gondozási szükségletét. A kérelmet és a gondozási 

szükséglet megállapítását az intézmény vezetője bírálja el.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a KSH és TeIR adatbázisból, a 

népszámlálás adatokból, valamint a helyben fellelhető nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. 

Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, az intézményvezetők, szakemberek 

tapasztalatait. Hasznos információkkal szolgáltak a kistérséggel, illetve a településsel foglalkozó 

elektronikus média oldalai is. Sajnos néhány adathoz mindezek áttekintése után sem sikerült 

hozzáférni, ezen adatoknál „Na” jelzés szerepel a táblázatokban. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Mélyszegénységen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki vagy 

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

helyzetből önerőből kilépjenek. Ez az állapot az érintetteket megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségükhöz vezet. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 

kizáródás súlyos társadalmi probléma, melyet mind a szűkebb, mind a tágabb környezetnek 

kötelessége kezelni. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 
0-1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az SZJA adófizetők 
 %-ában (TS 060) 

2016 45,14 36,81 

2017 47,74 37,16 

2018 48,86 34,67 

2019 45,93 26,24 

2020 45,91 26,03 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Kistótfalu e témakör tárgyalásakor speciális helyzetben van, hiszen roma lakos nem él a 

községben. Ezáltal a témakört a tartós szegénységben élőkre kivetítve tárgyalja a HEP. 
 

 

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. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2016 10,91 9,18 10,05% 

2017 9,82 6,32 8,07% 

2018 8,85 6,52 7,69% 

2019 6,84 6,38 6,61% 

2020 5,79 8,42 7,11% 

2021 6,50 0,00 3,25% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

21 17 16 14 15 8 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 1,00 2,00 4,00 2,00 0,00 1,00 

% 4,76% 11,76% 25,00% 14,29% 0,00% 12,50% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 4,00 2,00 0,00 2,00 4,00 0,00 

% 19,05% 11,76% 0,00% 14,29% 26,67% 0,00% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 0,00 

% 9,52% 11,76% 6,25% 28,57% 6,67% 0,00% 

36-40 év (TS 041) 
Fő 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 

% 19,05% 17,65% 18,75% 21,43% 13,33% 12,50% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

% 19,05% 17,65% 6,25% 7,14% 6,67% 12,50% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 3,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 

% 14,29% 5,88% 12,50% 7,14% 0,00% 0,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 2,00 1,00 4,00 0,00 3,00 2,00 

% 9,52% 5,88% 25,00% 0,00% 20,00% 25,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

% 4,76% 5,88% 6,25% 7,14% 13,33% 12,50% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 25,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek 

aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül (TS 058) 

% % 

2016 57,14 33,33 

2017 52,94 33,33 

2018 50,00 25,00 

2019 35,71 60,00 

2020 73,33 54,55 

2021 62,50 0,00 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

A munkanélküliségi adatok vizsgálata során kitűnik, hogy a kedvező gazdasági környezet 

hatására a munkanélküliek száma jelentősen csökkent. 2017. évben 21 fő, 2021. évben 8 fő. 

A munkanélküliek körében 2020. évben jelentősen nőtt azok száma, akik 180 napnál 

hosszabb ideje nem találtak munkát (tartósan munkanélküliek). Ez a közhasznú foglalkoztatásba 

bevonható személyek számának csökkenése miatt adódhatott. A férfi és nő munkanélküliek száma 

2020. évre nagyjából kiegyenlítődött. Korcsoportos bontásban elmondható, hogy a 

munkanélküliség a vizsgált korcsoportok között nagyjából egyenlően oszlik el. Sajnos a 

munkanélküliség, mint életforma megszokottá válik a fiatalabb korosztály számára is, ezért 

úgymond „átöröklődik” az ifjabb nemzedékre is. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 21 2 9,52% 10 47,62% 9 42,86% 

2017 17 1 5,88% 8 47,06% 8 47,06% 

2018 16 1 6,25% 7 43,75% 8 50,00% 

2019 14 1 7,14% 5 35,71% 8 57,14% 

2020 15 1 6,67% 5 33,33% 9 60,00% 

2021 8 1 12,50% 2 25,00% 5 62,50% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

Érdekes tényező, hogy a nyilvántartottak több mint fele magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezik, mint a nyolc általános végzettség. A felnőttoktatásban résztvevők számáról nem 

rendelkezünk adatokkal. 

 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 
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  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalkoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 11 12 

2017 13 12 

2018 11 11 

2019 11 9 

2020 12 8 

2021 6 5 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 

törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését 2013. 

január 1-től az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Vokányi Kirendeltsége, a munkáltatói 

feladatokat a polgármester látja el.  

Közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma a vizsgált időszakban változó tendenciát 

mutatott. 2021. évben 5 fő vesz részt az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatási 

programon. Az önkormányzat csakis közfoglalkoztatás keretében tudja alkalmazni a munkanélküli 

lakosságot, hiszen támogatás hiányában nem tudná a bérterheket költségvetéséből kigazdálkodni. 
 

 

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

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

 

Helyben potenciális munkalehetőség az önkormányzaton kívül nincsen, beruházások nem 

zajlanak, a vállalkozási kedv is csekély mértékű a településen. A legközelebbi – munkalehetőséget 

biztosító – város Siklós és Pécs. A megyeszékhelyre az ingázás a két óránként közlekedő 
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vonatpároknak köszönhetően megfelelő, azonban Siklósra eljutni igen nehézkes a jelenlegi 

buszmenetrend szerint. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

Fő Fő 

2016 21 0 

2017 17 3 

2018 16 2 

2019 14 1 

2020 15 0 

2021 8 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

 
 

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem 

megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. A 

munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen nincsenek; képzéshez, 

továbbképzéshez való hozzáférésük Pécsre és Siklósra történő ingázással valósítható meg. 

 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 

A munkaügyi központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, 

bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása – igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a 

munka világába. Tapasztalataink alapján azonban a munkanélküliek közül néhányan azért esnek ki 

a munkaügyi központ „látóköréből”, mert a kötelező kapcsolattartási időpontokat is elmulasztják. 
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Helyi foglalkoztatási programként a közfoglalkoztatást nevezhetjük meg. 

 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

 

Az önkormányzatnak saját fenntartású intézménye a községben nincsen. Kizárólag a 

közfoglalkoztatási program keretén belül tudja a kiemelt hátrányos helyzetű csoport tagjait 

foglalkoztatni. 

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 

álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.  

A településen megváltozott munkaképességű személyt nem tartanak nyilván és akkreditációs 

tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztató sem található. 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

Napjainkban szinte minden szakmához, foglalkozáshoz elengedhetetlen az alapfokú digitális 

ismeretek megléte. Erre vonatkozó képzés helyben nincs, azonban járási szinten sincs tudomásunk 

róla. 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 
ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 21 12,14% 1 4,76% 

2017 17 9,50% 1 5,88% 

2018 16 9,20% 1 6,25% 

2019 14 7,73% 2 14,29% 

2020 15 8,11% 2 13,33% 

2021 8 - 3 37,50% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 9 42,86% n.a. - 10 47,62% 

2017 6 35,29% 17 102,47% 7 41,18% 

2018 7 43,75% 10 61,13% 8 50,00% 

2019 4 28,57% 9 63,79% 6 42,86% 

2020 6 40,00% 5 32,60% 8 53,33% 

2021 2 25,00% n.a. - 5 62,50% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     



 23 

 
 

 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 n.a. 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a Képviselő-

testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról megalkotta 2/2015. (II.16.)  önkormányzati rendeletét.   

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 

mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 

elválasztásra kerültek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális 

biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó 

ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a következők: 

- aktív korúak ellátása, 

- időskorúak járadéka, 

- ápolási díj, 

- közgyógyellátás, 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  
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Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntöttek. Az önkormányzatok által 

nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, 

típusait az önkormányzatok határozhatták meg. 

 

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, 

amely olyan kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó 

jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 %-a alatt van, és a családnak nincs a törvényi 

értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása körében kétféle támogatás állapítható 

meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő 

egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatás. Az aktív korúak ellátására vonatkozó 

kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a helyi hivataloknál, melyek továbbítják azokat a járási 

hivatal részére elbírálás céljából. 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak azok a személyek, akik 

azért voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, 

vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. Ha vállalták a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget, akkor 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők. Ha a 

nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 

alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalta, akkor az 

aktív korúak ellátására való jogosultságot meg kell szüntetni. 

A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a 

családsegítés szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének 

biztosításában. Az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör 

részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási 

szervvel kötelesek együttműködni. 

Amennyiben valamely álláskereső az álláskeresővé válását megelőző három éven belül 

legalább 360 nap munkaviszonnyal (jogosultsági idővel) rendelkezik, minden tíz ledolgozott nap 

után egy napi álláskeresési járadékra lesz jogosult. Ennek megfelelően az ellátásra való minimális 

jogosultság 36 nap, a maximális pedig 90 nap. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély idősebb álláskeresők számára folyósítható. 

A munkanélküli ellátási rendszer aktív és passzív ellátásokat is felölel. 

Az aktív munkaerőpiaci eszközök közé tartoznak a munkaerőpiaci szolgáltatások, így a 

munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, a munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, 

helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, valamint foglalkoztatási tanácsadás és munkaközvetítés. 

Ezek mellett az álláskeresők képzéseken is részt vehetnek és részesülhetnek vállalkozóvá válást 

elősegítő támogatásban. A foglalkoztatást elősegítő támogatásnak számos olyan formája létezik, 

amely a munkáltatókat célozza – különösen a hátrányos helyzetű álláskeresők, például a fiatalok 

vagy a fogyatékkal élő munkavállalók esetében – többek között a munkahelyteremtést és 

munkahelymegőrzést elősegítő bértámogatások formájában. A passzív támogatások közé tartozik 

az álláskeresési járadék, amely azok számára biztosít pénzügyi ellátást, akik állásukat elvesztették, 

valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély. A biztosított önálló vállalkozók számára nem létezik 

speciális ellátás, ők is a munkavállalókéval azonos álláskeresési ellátásban részesülnek. 

A törvény rendelkezései alapján az álláskeresési járadék legfeljebb 90 napig folyósítható, mértéke 

pedig a korábbi átlagkereset 60%-a, amely nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 

100%-át (azaz 167.400 Ft-ot 2021-ben). 
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A járadék mértékét a személy álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedév átlagkeresete 

alapján számítják ki. Amennyiben az álláskeresőt több munkáltató foglalkoztatta ez idő alatt, a 

járadék összegének alapját valamennyi munkáltatótól származó kereset átlaga képezi. 

Amennyiben az álláskereső átlagkeresetét nem lehet meghatározni, a járadék összegének alapját a 

nemzeti minimálbér 130%-a képezi. 

A vizsgált időszak alatt az álláskeresők és segélyezettek száma folyamatosan csökkent. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 
száma 
1000 

lakásra 
(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 
(TS 074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2016 131 0 0,00 30,53 0,00 100,00 

2017 131 0 0,00 30,53 0,00 100,00 

2018 131 0 0,00 30,53 0,00 100,00 

2019 131 0 0,00 30,53 0,00 100,00 

2020 131 0 0,00 30,53 0,00 100,00 

2021 131 0 0,00 30,53 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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a) bérlakás-állomány 

Kistótfalu községben bérlakás-állomány nincs. 

 

b) szociális lakhatás 

    A településen szociális lakhatási lehetőségként a jelenleg üres református parókia épülete   

jöhet számításba, azonban az épület állaga felújításra szorul, annak rendbetételére a 

református egyháznak nincs anyagi erőforrása. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok a településen nincs. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és természetbeni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  

részesítettek száma 
(TS 137) 

Fő Fő 

2016 56 n.a. 

2017 39 11 

2018 40 143 

2019 42 274 

2020 171 14 

2021 283 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

Az önkormányzat a települési támogatás keretében biztosít támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez. 
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f) eladósodottság 

 

A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok 

felhalmozódása. Lakhatást segítő támogatás a települési támogatás. Ezt a támogatási formát és a 

kiegészítő helyi kompenzációt természetben, illetve egyes esetekben pénzbeli ellátásként nyújtjuk. 

2013. évben 21 fő részesült ezen támogatási formából, míg 2017-re ez a szám 8 főre csökkent.  

 

Adósságkezelési szolgáltatás a településen nincsen. 

 

A hajléktalanság problémájával a községnek nem kell megküzdenie, szerencsére 

hajléktalan személy nem él településünkön.  

 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

A község pontos adatokkal rendelkezik a település infrastrukturális ellátottságával 

kapcsolatban. A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. A 131 lakásból 9 

komfort nélküli. A házak zöme vert falazatú. Az önkormányzat bérlakással nem rendelkezik, 

szociális bérlakás nincs az önkormányzat tulajdonában. Külterületen egy lakott épület van.. 

Kistótfaluban a vezetékes vízhálózat 100%-os, csatornát az elmúlt évtized alatt benyújtott 

számos pályázat ellenére napjainkig nem sikerült kiépíteni. Az úthálózat teljes egészében szilárd 

burkolattal rendelkezik, a járdák pályázati pénzeszközökből lettek felújítva. Az ingatlanok 46 %-a 

vezetékes földgázzal ellátott.  

A falut közúton egy irányból lehet megközelíteni, buszközlekedése rossznak mondható. 

Zsáktelepülési jellege gazdasági szempontból kedvezőtlen, közbiztonsági szempontból 

kedvezőnek mondható. Kistótfalu a Villány-Pécs vasútvonal mentén terül el. Vonatközlekedése 

kiemelkedő a megyeszékhely megközelíthetősége vonatkozásában. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

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

elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb 

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); - nincs a településen 

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák 

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya;- 

nem releváns 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai – nem releváns. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyógyszertárak és  
fiókgyógyszertárak 

száma 
(TS 110) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 

száma (TS 135) 

db db db db Fő Fő 

2016 0 0 0 0 n.a. n.a. 

2017 0 0 0 0 11 5,50 

2018 0 0 0 0 12 5,00 

2019 0 0 0 0 10 4,16 

2020 0 0 0 0 10 3,61 

2021 n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 

      

A községben 1 vegyes praxis működik, melynek központja Vokány. A háziorvos hetente egy 

alkalommal tart rendelést a helyi tanácsadó helyiségben 

A védőnői szolgálatot – egy védőnővel – Vokány településsel közösen tartja fent az 

önkormányzat. Betöltetlen háziorvosi, védőnői státusz nincs. A vizsgált időszakban az ellátásban 

megjelentek száma arányos a település lakónépessége számának változásával.  

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 

kompenzálását célzó hozzájárulás. A közgyógyellátást alanyi jogon, normatív alapon a járási 

hivatal állapítja meg a kérelmezők részére. A méltányossági közgyógyellátás 2015. március 1. 

napjától megszűnt a községben, helyette a szociális rendeletben szabályozott esetekben 

gyógyszertámogatás nyújtható. 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli 

hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra 

szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek 

gondozását, ápolását végzi.  

Kórházi ellátásra, illetve járóbeteg szakellátásra a járási központot Siklóst, illetve a 

megyeszékhelyet Pécset kell igénybe venni. Hétközi és hétvégi ügyelet Siklóson működik. 

A fogorvosi ellátás Újpetre községben (10 km) biztosított, a fogorvosi ügyeletre Villányba 

(18 km) kell utazni. 

Az egynapos sebészet Siklóson a Városi Kórházban érhető el legközelebb 

 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések napjainkban már megszűntek. Az 

önkormányzat falugondnoki rendszerét igénybe évente szervezetten szállítja a jelentkezőket 

tüdőszűrésre, emlőszűrésre, nőgyógyászati szűrésre a legközelebbi kórházba, Siklósra. A védőnő 
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vállalta a szakmai továbbképzést, ezáltal méhnyakrák-szűrést is végez a nők körében helyben a 

településen. 

 

b) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés legközelebb a Siklósi Kórházban és a 

Harkányi Gyógykórházban érhető el.  

 

c) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek többsége a Vokányi Óvoda és Konyha által  

előállított étellel táplálkozik. A szociális étkeztetést is a vokányi konyháról szállítja az igénylők 

számára a falugondnok. Az étel minőségét, az étlapot a NÉBIH folyamatosan ellenőrzi, így az 

megfelel az említett korcsoportok számára. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

Helyi szervezett sportolásra nincs lehetőség, azonban a sportolni vágyók rendelkezésére áll egy 

fűvel borított focipálya és egy kültéri fitness park is. Kistótfalu a kék túraútvonal mentén fekszik, 

ezért a túrázni vágyóknak a Tenkes-hegyen keresztül biztosított a lehetőség. Folyamatban van a a 

Máriagyűd-Pécs kerékpárút kialakítása, melynek egyik állomása Kistótfalu lesz.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Beremendi Gyermekjóléti és 

Szociális Társulás biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. Biztosított a 

rászorulók számára a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan 

működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A szociális étkeztetést az 

önkormányzat  látja el kötelező feladataként, falugondnoki szolgálat is működik a településen. 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Az általános iskolás gyermekek számára a védőnő tart egészségtan órai foglalkozás keretében 

drogprevencióval kapcsolatos előadásokat. Egyéb szolgáltatásról nincs tudomásunk. 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

2021 n.a. 

Forrás: Önkormányzati adat 
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A község képviselő-testülete szociális étkeztetést biztosít azoknak a rászorult személyeknek, akik:  

a) a reájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötték, 

b) súlyos fogyatékosok, vagy pszichiátriai betegek, 

c) szenvedélybetegek, 

d) hajléktalanok, 

e) egészségi állapotukból kifolyólag rászorultak,  

f) aktív korú, egészségkárosodási támogatásban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő,   munkanélküliek  

és önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkezést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani. 

Évente átlagosan 15 fő veszi igénybe a szolgáltatást, részükre a falugondnok szállítja ki az ételt. 

Az alacsony jövedelmű kérelmezők számára az önkormányzat támogatást nyújt az ebéd személyi 

térítési díjának megfizetéséhez. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési intézmények 
száma (intézmény 

székhelye szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

0 igen 94 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

A közösségi élet színterei: önkormányzati programok, templom, könyvtár. Helyi média nem 

működik a településen. A lakosság az önkormányzat által készített hirdetmények és a települési 

honlap útján tájékozódik a legfontosabb történésekről. Évente egyszer közmeghallgatás keretében 

van lehetőség a lakossági problémák nyílt színi feltárására. A Polgármesteri Hivatal 

munkanapokon minden nap fogadja ügyfeleit. Az aljegyző péntekenként tart helyben fogadónapot. 

A helyi könyvtár számos új kötettel és dvd-vel várja látogatóit. Külön olvasóterem szolgál 

a tartalmas és kellemes időtöltésre. Településünk hagyományos rendezvényei : nemzeti ünnepek – 

március 15., augusztus 20 – megtartása mellett a Nyugdíjasest, Falunap, a Karácsonyváró is 

megszervezésre kerül. Minden évben a Tenkes Lovasbandérium meglátogatja községünket, 

december 5-én Télapó jár a kisgyermekes otthonokban. 

 

Két bejegyzett civil szervezett működik a településen: a kistótfalui Polgárőr Egyesület és a 

BÁRKI Szívvel-lélekkel Alapítvány.  
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b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

Nincs ilyen jellegű probléma a településen. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

A Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás szerepet vállal adományok közvetítésében, így 

az elmúlt években az észlelő- és jelzőrendszer több intézményével való együttműködés révén 

sikerült jelentős mennyiségű adományt összegyűjtenie és elosztania a rászoruló családok között. A 

család- és gyermekjóléti szolgálat évente átlagosan nyolc alkalommal tart szervezett 

adományosztást, amikor is elsősorban tartós élelmiszerek kerülnek kiosztásra. Ezen kívül a 

szolgálat természetesen családlátogatások alkalmával is juttat adományt a gondozásban álló 

családok számára, továbbá eseti jelleggel felmerülő adományszükséglet kielégítésére is törekszik. 

Az önkéntesség is jelentős méreteket ölt településünkön. Elsősorban a község szépítésére, 

közterületeinek tisztán tartása (szemétszedés, virágosítás) során. 

 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

Kistótfaluban nincs jelen nemzetiség, így a más nemzetiségekhez tartozók kulturális 

identetitásának megőrzése céljából speciális intézkedések nem jellemzőek városunkban. 

 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

A helyi lakosság időről időre megvalósít valamilyen önszerveződést, jelenleg énekkar, 

jógafoglalkozás, zumbaóra biztosítja a tartalmas szabadidő eltöltését. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Tartós munkanélküliség Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Járási székhely buszközlekedéssel történő 

elérhetőségének javítása. 

Egészségi állapot nem megfelelő. Egészségügyi szűrések népszerűsítése. 

Annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon 

való mind nagyobb számú megjelenés az 

egészségesebb életet, a várható élettartam 

megnövekedését eredményezheti. 

 

 

 

 



 32 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  

  

 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 
táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 158 149 307 51,47% 48,53% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   5 1,63% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

18 18 36 5,86% 5,86% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, 
aránya TS 017) 

6 2 8 1,95% 0,65% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 

A táblázat a kiskorúak számát és arányát mutatja meg az állandó népességen belül nemek és 

korcsoportok szerint. A 0-2 év közötti gyermekek mindössze 1,63%-át teszik ki az állandó 

népességnek, a 14 év alattiak összesen 11.72 %-át, a 15-17 éves népesség aránya pedig 2,61% az 

állandó népességen belül. Nemek szerint a 17 év alatti népességben a fiúk kicsivel nagyobb 

arányban jelennek meg. A település jövőjét illetően a gyermekek számának növekedése lenne 

kívánatos. Esélyegyenlőségi szempontból a gyermekek demográfiai adatai alapján messzemenő 

következtetéseket nem tudunk levonni. 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2016 0 n.a. 

2017 0 n.a. 

2018 0 n.a. 

2019 0 2 

2020 0 2 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A veszélyeztetettség fogalmát a Gyermekvédelmi Törvény 5. § n) pontja határozza meg. E szerint 

a veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.  

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés. Ha a 

szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi. (Gyvt. 15. § (4) bekezdés b) pont és 68. § (1) bekezdés)  

Hátrányos helyzetű a Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése alapján az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények 

közül egy fennáll:  

 a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége (ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezik),  

 a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága (ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként nyilvántartott személy),  

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei (ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek).  

Halmozottan hátrányos helyzetű  

 az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében a fentebb meghatározott három körülmény közül legalább kettő fennáll,  

 a nevelésbe vett gyermek, 

 az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(Gyvt. 67/A. § (2) bekezdése)  

A gyermekek védelme olyan tevékenység, mely a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére, illetve megszüntetésére, valamint a szülői 

vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányul. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami 

és önkormányzati feladat. (Gyvt. 14. § (1) (2) (3) bekezdés) A gyermekvédelmi törvény kimondja, 

hogy a gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (Gyvt. 3. 

§ (2) bekezdés) 

Községünkben a védelembe vett gyermekekről nincs adat, a veszélyeztetett gyermekek száma a 

2020. évi adat szerint 2 fő. A veszélyeztetettség súlyosabb, nehezebben kezelhető problémát 

jelent, ezért kötelező magatartásszabályok elrendelése mellett a gyámhatóság védelembe veszi 

őket. A család- és gyermekjóléti szolgálat igyekszik az önkéntességen alapuló együttműködés 

keretében segíteni a családokat a felmerült problémák megoldásában, a hatóság bevonására csak a 

legszükségesebb esetekben kerül sor. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma (TS 111) 

Fő 

2016 n.a. 

2017 15 

2018 18 

2019 10 

2020 7 

2021 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

 

 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők 

összesen 

Fő Fő Fő 

2016 1 2 3 

2017 2 1 3 

2018 2 0 2 

2019 2 0 2 

2020 1 0 1 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) való jogosultság lényege, hogy az 

anyagi nehézségekkel küszködő családok számára megkönnyítse a gyermek(ek) ellátását. Az 

RGYK alapján a gyermek számos jogszabályban definiált kedvezményre lesz jogosult. A Gyvt. 

19. § (1) bekezdése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult  

 ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a törvényben 

meghatározott egyéb feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek,  

 meghatározott természetbeni támogatásnak (fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 

vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány), és  

 a törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

A Gyvt. 19. § (2) bekezdése alapján a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg  

 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, - ha a gyermeket egyedülálló 

szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek: középfokú nappali oktatás 

munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be; és a nagykorúvá 

válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti 

időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult; (Gyvt. 

20. § (2) bekezdés)  

 az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az előző pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 

külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot főszabály szerint egy év 

időtartamra állapítják meg. Az alábbi táblázat és ábra szemlélteti, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma az utóbbi években csökkent. A 

csökkenés valószínűleg azzal magyarázható, hogy az RGYK-ra való jogosultság sok más 

ellátáshoz hasonlóan az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában 
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van meghatározva, azonban a nyugdíjminimum összege évek óta változatlan. Így azonban 

túlságosan alacsony az a jövedelemhatár, mely alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság megállapítható. Mindamellett, hogy ezen ellátás – mivel természetbeni 

ellátásokra, kedvezményekre jogosít – kifejezetten hatékonynak mondható, ha a jövedelemhatár 

nem emelkedik tovább a jövőben, akkor sok, egyébként rászorulónak tekinthető család eshet ki az 

ellátásból.  

Az árvaellátás az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot 

szerzett elhunyt személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek 

esetén nevelt gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás, melynek szabályait az 1997. évi 

LXXXI. törvény (Tny.) határozza meg. Az árvaellátás alapvetően a gyermek 16. életévének 

betöltéséig jár, kivéve ha nappali rendszerű oktatásban vesz részt a gyermek, ebben az esetben 

legfeljebb 25. életévének betöltéséig jár. (Tny. 55. §) Az árvaellátás összege gyermekenként annak 

a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként halála időpontjában 

megillette, vagy megillette volna. A nyugdíj hatvan százaléka jár árvaellátásként annak a 

gyermeknek, akinek mindkét szülője elhunyt, illetve akinek életben lévő szülője megváltozott 

munkaképességű. (Tny. 56. § (1) és (2) bek.)  

Az árvaellátásban részesülők száma az öt évvel korábbi adatokhoz képest némileg csökkent. Az 

árvaellátásban részesülők közt a férfiak és nők arányában nincs lényeges különbség. 

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

A képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesíti a születendő gyermek után az 

édesanyát. A rendkívüli támogatás összege 85.500,-Ft. 

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályokat a gyermekvédelmi 

törvény határozza meg az alábbiak szerint. A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése szerint az intézményi 

gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani  

 a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő 

gyermek számára, ha - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, - tartósan beteg vagy 

fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek, - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, - olyan családban 

él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy - nevelésbe vették; 

 az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha - 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy - nevelésbe vették;  

 az előző két pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 

tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;  

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha - 

nevelésbe vették, vagy - utógondozói ellátásban részesül. (Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés) 84 A Gyvt. 

21/B. § (2) bekezdése szerint az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os 

normatív kedvezményével kell biztosítani  

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;  

 az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy 
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rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság alapján a tanuló nem részesül 

ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;  

 a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben vagy bármely évfolyamon nappali rendszerű 

oktatásban részesülő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) 

bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.  

 

2021-ben ingyenes óvodai étkezésben 6 fő, ingyenes/kedvezményes iskolai étkezésben 8 fő 

részesült. Az ingyenes/kedvezményes gyermekétkeztetés igénybe vételének jogcíme általában a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a családban három vagy több 

gyermek nevelkedése, illetve tartós betegség és fogyatékosság, valamint az, ha a gyermek 

nevelésbe vétel alatt áll.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él Kistótfaluban. 

 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Külföldről visszatért, magyar állampolgársággal rendelkező vagy nem rendelkező, hátrányos 

helyzetű családban élő gyermek nem él Kistótfaluban. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Községünkben nem található szegregátumnak minősülő terület, így helyi gyermekek nem élnek 

telepszerű, szegregált lakókörnyezetben. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

A védőnő feladatait a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendelet 3. §-a 

szabályozza. Ez alapján a területi védőnő gondozási tevékenységet szervez azon családok körében, 

ahol várandós és gyermekágyas anya, 0-7 éves korú gyermek, illetve 7-18 éves korú iskolába nem 

járó gyermek él. Ennek keretében családlátogatást végez, tanácsadást nyújt önállóan és 

szakorvossal együttműködve.  

A védőnő által ellátandó feladatok:  

 Nővédelem, ezen belül:  

- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

 - az anyaságra való felkészítés segítése,  

- a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel;  

 Várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;  

 Gyermekágyas anya gondozása: gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az 

egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;  

 Újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során:  

- a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői 

tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a 

harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és 
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szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz 

szükséges ismeretek nyújtása, - az újszülöttek, koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az 

egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus 

fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,  

- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás 

ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a 

tejelválasztás fenntartásának és fokozásának módjaira, fokozott figyelemmel minden 

korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és 

táplálási nehézségekre,  

- a szűrővizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi 

gyermekorvos, illetve a háziorvos írásban történő értesítése, 

 - a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti 

szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott 

gondozásba vétele,  

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,  

- az egészségügyi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló tv szerinti fogyatékossággal élő, valamint a 

magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás 

együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,  

- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások 

szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint. 

 Az óvodában, általános iskolában és a középiskolában a védőnői feladatok ellátása;  

 Az oktatási intézményekbe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;  

 Családgondozás keretében:  

- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető 

családi környezet kialakításához,  

- kívüli családlátogatás végzése az iskolavédőnő írásbeli jelzése alapján,  

- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a 

gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,  

- figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá 

tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,  

- tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,  

- tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes 

képviselő az irányú feladatairól, kötelezettségeiről,  

- a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről évente írásos tájékoztató készítése az 

illetékes gyermekjóléti szolgálat számára,  

- részvétel a család- és gyermekjóléti szolgálat éves szakmai tanácskozásán, esetmegbeszélésein, 

esetkonferenciáin, - szükség esetén, felkérésre  

– illetékességi körén kívüli körzetben  

– eseti gondnokság ellátása;  

 Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában való részvétel.  

 

A védőnői körzet Vokány és Kistótfalu településekre terjed ki, az Egészségház Vokány községben 

található. Az alábbi táblázat adatai a kistótfalui gyermekekre vonatkoznak. Az egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 2017 után növekedni kezdett, 2019-ben volt a legmagasabb, ekkor 144 gyermek 

jutott átlagosan egy védőnőre. 2019 után először kismértékben csökkent, majd kicsit nagyobb 

mértékben esett vissza az egy védőnőre jutó átlagos gyermekszám.  
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 8 8 

2017 1 5 5 

2018 1 6 6 

2019 1 6 6 

2020 1 9 9 

2021 1 11 11 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

  

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2016 0 0 0 n.a. n.a. 

2017 0 0 0 n.a. n.a. 

2018 0 0 0 n.a. n.a. 

2019 0 0 0 n.a. n.a. 

2020 0 0 0 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 

   Vokány és Kistótfalu községek egy vegyes háziorvosi körzet alá tartoznak, betöltetlen praxis 

nincs. A háziorvos által ellátott személyek számáról nincs adatunk. Az orvos leterheltsége 

becsléseink szerint nagyjából az országos átlaggal egyező. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Mind az óvodában, mind az általános iskolában találhatók olyan gyermekek, akik valamilyen 

speciális igénnyel rendelkeznek (tartósan betegek, sajátos nevelési igényűek, beilleszkedési, 

tanulási és magatartási zavarral küzdenek stb.). Számukra mindkét intézmény speciális 

szolgáltatásokat biztosít. Az óvodában logopédus áll az érintett gyermekek és szüleik 

rendelkezésére, az általános iskolában pedig fejlesztő pedagógus végzi a speciális igényű tanulók 

ellátását. 
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d)    gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 

csökkentő speciális szolgáltatások; 

A gyermekjóléti szolgáltatás a már ismertetett módon működik településünkön. (lásd: 3.6 

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés f) személyes gondoskodást nyújtó 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés). 

Speciális szolgáltatások, mint Biztos Kezdet Gyerekház vagy Tanoda községünkben nem 

működnek. A gyermekszegénység jelensége Kistótfalut nem jellemzi, így állandó kompenzációs 

szolgáltatásokra nincs szükség. Néhány esetben találkozunk olyan nehéz élethelyzettel, mely 

segítségnyújtást, esetleges beavatkozást igényel, ezeket a helyzeteket az önkormányzat igyekszik 

mielőbb kezelni. 

 

 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

Bölcsőde a községben nem működik, az legközelebb Siklóson elérhető. 
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f) gyermekvédelem; 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a gyermekvédelmi 

törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer 

működtetése állami és önkormányzati feladat. (Gyvt. 14. § (1) – (3) bekezdés) A fentiekben már 

részletezett ellátásokon túl a gyermekvédelem szempontjából fontos információ, hogy a család- és 

gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 39. § (3) bekezdésének a) pontja, a 15/1998. NM rendelet 9. § (1) 

bekezdése értelmében veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet, melynek célja az 

egyének, családok, gyermekek problémáinak időben történő felismerése, ami elengedhetetlen a 

problémák mihamarabbi enyhítéséhez, kezeléséhez. Az észlelő- és jelzőrendszer lényege az egyes 

ágazatok, intézmények, szakemberek közötti hatékony együttműködés megvalósítása, melynek 

keretében a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése és jelzése történik a 

megfelelő szolgáltató felé. A jelzőrendszernek biztosítania kell a folyamatos információ-áramlást, 

és elsődlegesen prevenciós funkciót kell ellátnia. A gyermekek tekintetében a jelzőrendszer 

megfelelő működése kiemelkedően fontos, hiszen ők csak részben vagy egyáltalán nem képesek 

önállóan jelezni problémáikat. 

Községünk területén a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás és az újpetrei Közös 

Önkormányzati Hivatal Vokányi Kirendeltsége látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

feladatokat. 

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

Alapszolgáltatási Központ Beremend 0672574047 

 

h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés; 

Az egészséges életmódra, sportos életvitelre való nevelés egyre hangsúlyosabb szerepet kap mind 

az óvodai nevelés, mind az iskolai oktatás terén, a kisgyermekek, tanulók mindennapjaiban az 

egészségtudatosság, a rendszeres testmozgás folyamatosan jelen van. 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. 

Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás és 

középiskolás gyermek térítésmentesen étkezhet. Ingyenes étkezésben az óvodában 6 gyermek, az 

iskolában 3 gyermek részesül. Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult 

gyermekétkezési lehetősége biztosított volt. Nyári étkeztetésben 2 gyermek részesült. 

 

 

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

Kistótfaluban minden gyermekeknek szóló program lehetővé teszi az eltérő kultúrájú vagy családi 

hátterű gyermekek közti kapcsolatok kialakulását, az intézményi rendezvények abban a 
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szemléletben kerülnek megszervezésre, hogy minden gyermek számára igényes szabadidős 

programot biztosítson származástól, anyagi helyzettől, családi körülményektől függetlenül. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A szolgáltatások nyújtása során felmerült hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértéséről nincs tudomásunk, az Önkormányzat ellen ilyen ügyben eljárás 

nem indult. 

 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül: 

Óvodáztatási és beiskolázási támogatás:  

- óvodások esetében 15 ezer forint/nevelési év 

- általános iskolások és középiskolások 20 ezer forint/tanév 

- felsőoktatásban résztvevő, nappali tagozatos hallgató 60 ezer forint/tanév 

 

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 köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

 

 

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2016 27 0                             0 

2017 26 1 4 

2018 30 1 3 

2019 27 0                             0 

2020 32 0 0 

2021 31 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
Megjegyzés: 
HH-s, HHH-s gyermekek száma – csak a kistótfalui 

gyermekekre vonatkozik, az óvodába beírt gyermekek 

száma a Vokányi Óvoda és Konyha intézménybe 
beíratott összes gyermek. 
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4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók aránya 
az általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095) 

Fő Fő % 

2016 74 14 18,92 

2017 75 8 10,67 

2018 72 7 9,72 

2019 74 7 9,46 

2020 81 8 9,87 

2021 86 5 5,8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
 
Megjegyzés: 

A táblázat a Vokányi Általános Iskolába tanuló gyermekek számát tartalmazza. 

Ebből kistótfalu gyermekek száma: 2016. évben 19 fő, 2017. évben 21 fő, 2018. évben 21 fő, 2019. évben  
19 fő, 2020. évben 17 fő, 2021. évben 16 fő. 

HH, HHH-s kistótfalu gyermekek száma: 2016. – 1 fő, 2017. – 1 fő, 2018. – 1 fő, 2019. – 1 fő, 

202. – 1 fő, 2021. -0 fő 

   

 

 

 

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók 

száma  (TS 
096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

tanulók aránya 
a gimnáziumi 

tanulókon belül 
(TS 097) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai 

tanulók száma a nappali 
oktatásban (TS 098) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai 

tanulók aránya a 
tanulók számához 

viszonyítva 
(TS 099) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma   

(TS 100) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók  
aránya a 

szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2016 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2017 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2018 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2019 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2020 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos helyzetű 
gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma 
(TS 113) 

fő fő 

2016 2 0 

2017 5 0 

2018 4 0 

2019 1 1 

2020 1 0 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem 

egységes a gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló 

beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat 

figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a 

veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek. A hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma folyamatosan csökken, ennek oka, hogy sokan kikerülnek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevők közül az alacsony jövedelemhatárok 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 085)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 088) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 086) 

Gyógypedagógiai 
oktatásban 

részesülő óvodás 
gyermekek 

száma 
az integráltan 
oktatott SNI 
gyermekek 

nélkül (TS 091) 

Egy óvodai 
gyermekcsoportra 
 jutó gyermekek 
száma (TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2016 27 2 50 1 27 0 0 13 

2017 26 2 50 1 26 0 0 13 

2018 30 2 50 1 30 0 0 15 

2019 27 2 50 1 27 0 0 13 

2020 32 2 50 1 32 0 0 16 

2021 31 2 50 1 31 n.a. n.a. 15 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés 

      Megjegyés 

    2016. év : 6 fő kistótfalusi, 21 fő vokányi;  

 2017. év: 4 fő kistótfalusi 22 fő vokányi;  

2018 év:  6 fő kistótfalusi, 24 fő vokányi;  

 2019. év: 5 fő kistótfalusi, 22 fő vokányi;  

 2020. év: 6 fő kistótfalusi, 26 fő vokányi;  

 2021. év: 8 fő kistótfalusi, 23 fő vokányi; 

  

  

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 
(TS 079) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 

084) 

db db db fő % 

2016 0 8 1 9,25 31,00 

2017 0 8 1 9,38 32 

2018 0 8 1 9,00 33,30 

2019 0 8 1 9,25 32,43 

2020 0 8 1 10,13 29,63 

2021 0 8 1 10,75 25,58 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

Megjegyzés: 

A táblázat a Vokányi Általános Iskola adatait tartalmazza. Kistótfaluból bejáró gyermekek aránya: 2016. 25,68%, 2017. 28%, 2018. 29,17%, 2019. 
25,68%, 2020. 20,99%, 2021. 18,60% 



 46 

 

A Vokány községben működő német nemzetiségi óvodát Vokány és Kistótfalu települések 

működtetik intézményfenntartó társulás keretében. Az óvoda 2 csoporttal működő, 50 férőhelyes 

intézmény. Vokányi és kistótfalui gyermekek járnak az intézménybe. Egyéb óvoda a körzetben 

nincsen. 

Az óvodában 3 óvodapedagógus és 2 dajka dolgozik. 

Az óvodában bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés. Felvállalják a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését, integrációs nevelését. 

Az óvoda épületét egy sváb parasztház épületéből alakították ki, mely számos felújításon esett át. 

Pályázatok keretében sikerült teljesen újjávarázsolni. Az óvoda épülete megfelelő, berendezése 

otthonos, esztétikus, gyermekbarát, német nemzetiségi környezetet tükröz. A nyílászárók 

cseréjére, teljes fűtéskorszerűsítés, az épület teljes akadálymentesítése is megtörtént. A technikai 

felszereltség megfelel a korszerű pedagógiai elveknek. Az óvoda rendelkezik tornaszobával. 

A gyermekek számára megfelelő szakember igénybevételével biztosított a logopédiai ellátás. 

Az udvar rendezett, jól karbantartott. A kültéri játékok is szinte teljes egészében pályázatnak 

köszönhetően kicserélődtek, a jogszabályi elvárásoknak és előírásoknak megfelelőek. 

Jelenleg 2 fő óvodáskorú gyermek jár el Pécsre óvodába a szülők munkavégzése miatt. 

 

A Vokányi Általános Iskolát Vokány és Kistótfalu községek önkormányzata működtette 

intézményfenntartó társulásban 2012. december 31-ig. 2013. január 1. napjával állami 

fenntartásban működik tovább. Az önkormányzatok befolyása az oktatásra jelentősen csökkent. 

Az általános iskolás korú, tanköteles gyermekek  83 %-a Vokányba jár iskolába. 

 

A pedagógusok képzettsége, és innovációs készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, 

egyéni differenciálás terén.  

 

A gyermekek kultúrához, sporthoz, az egészséges életmódhoz való hozzáférését a 

törvényben rögzített jogának érvényesülését segítik közművelődési intézményeink, 

sportlétesítményeink: községi könyvtár, informatikai terem, olvasóterem, labdarúgó-pálya, 

röplabda-pálya. A rendezvényeket érdeklődési körének megfelelően bárki látogathatja.  

 

 

Sajnos nagy problémát jelent az igen alacsony gyermeklétszám. Remélhetőleg a megújult 

családpolitikának és támogatási rendszernek köszönhetően a gyermekek száma az intézményekben 

lassan, de folyamatosan emelkedni fog. 

 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések; 

 

 

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 
oktatásban (TS 083) 

Fő 

2016 1 

2017 3 

2018 3 

2019 1 

2020 4 

2021 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

Megjegyzés: 

A táblázat a Vokányi Általános Iskola adatait tartalmazza a kistótfalui gyermekek vonatkozásában. 

 

Az általános iskolába járó gyermekek közül mindenki eredményesen elvégezte a nyolc osztályt. 

2021. évben minden végzős tanuló érettségit adó középiskolába nyert sikeres felvételt. 

 

 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

  

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek száma 

(TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. 1 

2017 n.a. n.a. n.a. 3 

2018 n.a. n.a. n.a. 1 

2019 n.a. n.a. n.a. 0 

2020 n.a. n.a. n.a. 0 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
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Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül: Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a 

gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz óvodáztatási, beiskolázási segélyt biztosít az 

óvodás, általános iskolás, középiskolás gyermekek és felsőoktatásban résztvevő hallgatók 

számára. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi 

jogon járnak a gyermekek részére.  
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alacsony gyermeklétszám az intézményekben, 

mely a szolgáltatás megszűnéséhez, illetve 

korlátozott működéséhez vezethet.    

Gyermekvállalási kedv, letelepedés ösztönzése 

anyagi és erkölcsi szempontból. 

 

Nem a helyben működő nevelési és oktatási 

intézményt választják a szülők gyermekeik 

számára 

Intézmény népszerűsítése a lakosság körében, 

„gyermektoborzó” programok megtartása 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 

 

 a település összlakosságszámának 48,53 %-a nő (149 fő);  

 

 a női lakosok több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú (92 fő);  

 

 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a 

nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak.  

 

Községünkben a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult: 

 2021. évben a regisztrált álláskeresők száma  8 fő, a munkavállalási korú lakónépesség 

3,25 %-a.  

A nemek szerint a női munkanélküliek aránya 2021. évben  0 %.  

 

Kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
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A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 

igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt, hiszen a 60-as és 70-es években számos 

családanya háztartásbeliként tevékenykedett. 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 10,91 9,18 10,05% 

2017 9,82 6,32 8,07% 

2018 8,85 6,52 7,69% 

2019 6,84 6,38 6,61% 

2020 5,79 8,42 7,11% 

2021 6,5 0 3,25% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 
(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 
058) 

% % 

2016 57,14 33,33 

2017 52,94 33,33 

2018 50 25 

2019 35,71 60 

2020 73,33 54,55 

2021 62,5 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Sajnos Kistótfaluban az önkormányzaton és a Beremendi Alapszolgáltatási Központ 

szociális intézményén kívül egyéb foglalkoztatót nem tudunk megemlíteni. Az önkormányzat 

jelenleg 1 fő asszisztenst és egy fő falugondnokot alkalmaz helyben, illetve a Beremendi 

Alapszolgáltatási Központ alkalmaz egy fő házigondozót. A munkanélküliként regisztrált nőket az 

önkormányzat közmunkaprogramjaiba igyekszik bevonni. 

 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az iskolai végzettséget tekintve nagyobb azoknak a regisztrált munkanélküli nőknek a száma, akik 

magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint nyolc általános. Ez a tényező azonban oly 
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módon nehezíti elhelyezkedésüket, hogy olyan munkát nem szívesen vállalnak el, mely 8 általános 

végzettséghez kötött. 

 

 

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

 

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

A nők (az országos átlaghoz hasonlóan) jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe 

szorulnak. A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg, azonban a 

benyújtott szociális jellegű kérelmek alapján ezt az adatot bizonyítani tudja az önkormányzat.  

Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelményének. 

 

 

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.) 

  

 

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek 
száma 

db Fő 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

 

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
      Bölcsőde, illetve családi napközi nem működik elérhető távolságban- legközelebb Siklós városban 

-, ezért szülés után a nők – amennyiben nincsen az idősebb generációból segítő családtag – 
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kénytelenek kihasználni a három év GYES időtartamát, mialatt kiesnek teljesen a munka 

világából, és anyagilag ellehetetlenül a család. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2016 1 8 8 

2017 1 5 5 

2018 1 6 6 

2019 1 6 6 

2020 1 9 9 

2021 1 11 11 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 A fogamzásszabályozás és szexualitás területén kiemelten fontos szerepet kapnak a 

közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek szexuális felvilágosítását 

célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban 

folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők.  

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő koordinálja a 

terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A várandós kismamák otthonában is 

látogatást tesz és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő 

fogadása. 

Az önkormányzat köztisztviselői segítséget nyújtanak igény szerint a családi-, szociális 

juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.   

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység 

eredményeként, a jelzőrendszerek alapján országosan egyre több esetre derül fény, egyre többen 

tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. Kistótfaluban családi viszályhoz az 

elmúlt öt évben a rendőröket egyszer riasztották, a témával kapcsolatos esetről hivatalos 

tudomásunk nincsen. 

 

 

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

otthona) 

50 km-es körzetben több átmeneti otthonnak és anyaotthonnak is van ellátási helye 

Baranya megyében. A Dél-Dunántúlról helyeznek el rászorulókat, várandós nőket.  

 

Anyaotthon vonatkozásában az elmúlt évtized alatt igény nem merült fel a településen. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A település képviselőtestületben jelenleg a polgármester és a 4 képviselő közül három nő. 

Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények többségében női alkalmazottakat 

foglalkoztatnak. Nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Kistótfaluban nem jellemzőek, ezért ezirányú 

kezdeményezés a vizsgált időszakban nem volt. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magasabb a képzettebb munkanélküli nők 

aránya. 

Népszerűsíteni kell az átképzési programokat, 

melyek segítséget nyújthatnak a megfelelő 

munkahely megteremtéséhez.   

A GYES-ről való visszatérés a munka világába. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése, illetve azok 

elérésnek biztosítása. 

 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

Öregedési index 
%  

(TS 030) 

2016 70 41 170,73% 

2017 67 36 186,11% 

2018 67 35 191,43% 

2019 60 36 166,67% 

2020 65 37 175,68% 

2021 63 40 157,50% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 38 59 97 

2017 36 54 90 

2018 37 52 89 

2019 36 53 89 

2020 35 54 89 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 072) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 
 (TS 134) 

2016 1 0 30 43 0 1 n.a. 

2017 1 0 27 43 0 0 0 

2018 1 0 26 41 0 0 0 

2019 0 0 25 43 0 0 0 

2020 0 0 26 44 0 1 0 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: 
TeIR, KSH 
Tstar 

 
          

 

 
 



 57 

 
 

 
2020-ban a lakosság 31%-a (89 fő) részesült valamilyen nyugellátási formában. Összességében 

elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők száma. 

Ez a mutató egyértelműen a már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, a nők 

magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak. 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Településünkön magas az özvegy nők száma.   

 

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

21 17 16 14 15 8 

41-45 év (TS 042) 
Fő 4 3 1 1 1 1 

% 19,05% 17,65% 6,25% 7,14% 6,67% 12,50% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 3 1 2 1 0 0 

% 14,29% 5,88% 12,50% 7,14% 0,00% 0,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 2 1 4 0 3 2 

% 9,52% 5,88% 25,00% 0,00% 20,00% 25,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 1 1 1 1 2 1 

% 4,76% 5,88% 6,25% 7,14% 13,33% 12,50% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 0 0 0 0 2 2 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 25,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       

 

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlása országosan 

rámutat, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja a munkanélküliség. Jelenleg 

településünkön ez inkább a középkorú korosztályra jellemző adat, bár esetükben is ez a szám 

némileg csökkent. 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetükre tekintettel szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet, bár erre lehetőség szinte egyáltalán nem adódik helyben. 

 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 

Településünkön elsősorban a közfoglalkoztatási program nyújthat lehetőséget az idősek 

munkaerő-piaci aktivitására, egyéb, kifejezetten ezt a korosztályt célzó program nem szolgálja 

időseink foglalkoztatását.  

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

A foglalkoztatás terén időseket ért hátrányos megkülönböztetés kapcsán konkrét esetről nincs 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 70 0 16 15 

2017 67 0 11 16 

2018 67 0 11 16 

2019 60 0 10 19 

2020 65 0 10 17 

2021 63 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   

   

 
A szociális alapszolgáltatások közül a községben elérhető az étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás. A nappali ellátás keretében 2013. márciusáig 

működött az Idősek klubja, azonban fenntartására mind anyagi okokból, mind érdektelenségből 

nincs lehetőség. A szociális alapszolgáltatásokat – az étkeztetés kivételével – a Beremendi 

Alapszolgáltatási Központ biztosítja. 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. 

Vokány községben működik háziorvosi praxis, melynek körzetébe Kistótfalu is beletartozik. 

Hetente egyszer van rendelés a községben, egyéb időpontban a falugondnok szállítja a betegeket 
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Vokány településre. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a 15 km-re fekvő Siklóson 

van lehetőség. 

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára leginkább vasúton és a 

megyeszékhely felé biztosított. A járási székhelyre naponta egy buszpárral lehet eljutni. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 Szervezett mozi, színház és múzeumlátogatás a vizsgált időszakban a Vokány községben 

működő integrál közösségi és szolgáltató tér vezetőjének szervezésében valósult meg, ahol 

kistótfalui lakosok is részt vehettek.  

Vallásgyakorlásra a helyi református templomban van lehetőség. Kéthetente és ünnepeken 

református istentisztelet, havonta katolikus mise és evangélikus istentisztelet van megtartva. 

 

c) idősek informatikai jártassága; 

Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk 

is elérhetők. A honlapon e-ügyintézés csak a helyi adók vonatkozásában működik. Az idősek 

informatikai jártasságáról szóló felmérés a közelmúltban nem készült. 

 

d) a generációk közötti programok. 

Községünkben sok példát látni arra, hogy a fiatalabb generáció tagjai törődéssel viszonyulnak a 

szépkorú lakossághoz. Rendezvényeinken közösen vesz részt fiatal és idős, együtt készülnek 

ünnepségeinkre. Ezek a programok, rendezvények mind lehetőséget kínálnak az intergenerációs 

kapcsolatok kialakítására, ápolására, és felhívják a fiatalabbak figyelmét arra, hogy az idős 

emberek mennyire fontos tagjai a társadalomnak, illetve a helyi közösségnek. 

 

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

településen 

Az idős korosztály számára az önkormányzat minden évben megrendezi a Nyugdíjas estet, melyen 

a nyugdíjas korúakon kívül a rokkantnyugdíjasok is részt vesznek. Azt est kulturális műsorral 

kezdődik, majd meleg vacsorával vendégelik meg a megjelenteket. A vacsorát éjszakáig tartó 

beszélgetés, zene és tánc követi.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az egyedül élők aránya.  Az egyedülállókat biztosítani szükséges arról, 

hogy a falu közössége figyelemben részesíti, 

fontos a közösség számára. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

   

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 6 11 17 

2017 6 8 14 

2018 7 9 16 

2019 8 8 16 

2020 7 7 14 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

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.  
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a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről, ezért az adatok többsége becslésen alapul. 

 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.  

 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

A fogyatékkal élő egyének helyben foglalkoztatásukra nincs lehetőség. Támogatott 

foglalkoztatási lehetőség legközelebb és leggyorsabban Vokányban érhető el. A 

mozgáskorlátozottak számára a vonattal történő oda-vissza utazás megoldatlan problémát 

jelent. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás terén nincs tudomásunk. 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

Nappali ellátást fogyatékos személy az elmúlt időszakban nem vett igénybe, bár a 

lehetőségek sem adottak helyben. 

A falugondnoki szolgáltatás keretében megoldást jelent a fogyatékos személyek szállítása, 

gyógyszereik házhoz vitele, problémáik közvetlen orvoslása.  

A házi gondozók igénybevételével lehetőség nyílik az otthoni teendők segítséggel történő 

ellátására. A jelzőrendszeres segítségnyújtás és a családsegítő szolgálat munkatársai is a 

fogyatékos személyek rendelkezésére állnak. Gyakran felmerülő probléma azonban, hogy 

néhány szolgáltatást (pl házi segítségnyújtás) nem kívánnak igénybe venni a rászorultak. 

 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket 

az önkormányzat nem nyújt. 

 

A pénzbeli és természetbeni ellátással kapcsolatban konkrét adatok nincsenek. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

Rehabilitációs ellátást a Siklósi Kórház és a Harkányi Gyógykórház biztosít, mely az 

ortopédiai, reumatológiai szakrendeléssel együttműködésben fizioterápiát és gyógytornát is 

biztosít az érintettek számára. A helyben nem elérhető rehabilitációs ellátásokhoz való 

hozzáférést szükség esetén többek közt a falugondnoki szolgálat segíti elő. Az BMKH 

Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya rehabilitációs tanácsadás keretében a 

megváltozott munkaképességű ügyfelek számára nyújt segítséget a számukra megfelelő 

munkakör, munkahely, valamint képzés meghatározásában és megtalálásában.  
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b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház akadálymentesítése még nem 100%-os. Az 

egészségügyi intézmények akadálymentesítése Vokány községben a háziorvos tekintetében 

megoldott, a helyi tanácsadó helyiség is megközelíthető rámpán. 

A közös társulásban működtetett vokányi óvoda teljes mértékben akadálymentesített, 

mindez az általános iskolában még nem történt meg. 

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

Az egészségügyi szolgáltatások, köznevelési intézmények, sport- és kulturális programok 

többnyire akadálymentesített helyszínen érhetőek el. Info-kommunikációs 

akadálymentesítése nem megoldott. Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a 

települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. A honlapon e-ügyintézés nem 

működik. 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

Munkalehetőség a településen fogyatékosok számára nincsen.  

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

A vasúti megálló és a buszmegálló egyike sem akadálymentes. A járda- és egyéb közterület-

felújítások során ma már prioritás az akadálymentes környezet kialakítása, így 

közterületeink nagy része ma már akadálymentesen használható. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

Kifejezetten fogyatékossággal élő személyek számára működtetett helyi szolgáltatások 

nem állnak rendelkezésre. 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos 

személyek száma  
(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): az önkormányzat a 

falugondnoki szolgálat működtetésével igyekszik a fogyatékkal élők mindennapi 

életviteléhez segítséget nyújtani (személyszállítás, gyógyszer felíratás, kiváltás, stb.). 
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7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

Kifejezetten a fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok nem 

működnek Kistótfaluban. 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

Ismert adataink e téma kapcsán nincsenek, azonban feltételezhetjük, hogy nincs olyan 

társadalmi probléma, mely településünkön fokozottabban érintené a fogyatékossággal élők 

csoportját, mint máshol. 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya 

nem 100 %-os. 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 

 

 

 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közlekedési nehézségek, úti balesetek  A község bel- és külterületi útjainak és 

járdáinak felújítása 

Belvíz és csapadékvíz okozta károk  Belvíz és csapadékvíz elvezetése 

Jelenleg nem megfelelően megoldott a 

lakossági szennyvíz elhelyezése és 

ártalmatlanítása 

Szennyvíz elhelyezése és ártalmatlanítása 

 

 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma); 

Településünkön két civil szervezet működik, a Kistótfalui Polgárőr Egyesület és a Bárki 

szívvel-lélekkel egyesület. A szervezetek munkájuk során a helyi lakosságot jelenlegi 

formában nem segítik. 

 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 

szereplők közötti partnerség bemutatása; 
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A katolikus és a református egyházzal szoros kapcsolatot ápol az önkormányzat. A helyi 

rendezvényeken az egyházak képviseltetik magukat, az egyházi rendezvényeknek szükség 

szerint a helyi református templomon és parókián kívül a Faluház ad teret. 

Nemzetiségi önkormányzat településünkön nem működik. 

 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

A személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítását a Beremendi 

Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ látja 

el. 

Az intézmény működési területe: Alsószentmárton, Beremend, Csarnóta, Egyházasharaszti, 

Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kisharsány, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, 

Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, 

Peterd, Siklósnagyfalu, Túrony, Újpetre, Vokány. A társulás létrejötte a járás területén működő 

önkormányzatokkal való kapcsolat szorosabbá fűzését eredményezte, továbbá a társulásban 

résztvevő települések intézményeivel, észlelő- és jelzőrendszeri tagjaival való napi szintű 

együttműködést is megkívánta, így immár járási szinten is szoros partnerségi kapcsolatok 

kerültek kialakításra. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

Nemzetiségi önkormányzat nem működik a községben. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

A helyi civil szerveződések helyben nem látnak el olyan tevékenységeket, melyek 

kapcsolódnak az esélyegyenlőségi célcsoportok hátrányainak kompenzálásához, esélyegyenlőségük 
előmozdításához. 

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

A for-profit szféra konkrét szerepvállalása az esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem 

jellemző városunkban, 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

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 HEP elkészítésének 

folyamatába; 
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A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a községben és a községért dolgozó szociális, 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere a 

személyes, illetve az online kapcsolattartás, mely a kiemelt csoportokkal kapcsolatos 

problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott.   

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 

HEP Fórumot. 

A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.kistotfalu.hu közzétételre kerül, illetve hirdetmény 

útján is tájékoztatjuk a lakosságot annak elkészültéről. A program papír alapon is 

megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, illetve az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 

Vokányi Kirendeltségén. 

A program elfogadása előtt a képviselő-testület lehetőséget biztosít a véleményezésre, 

melyek figyelembevételével a programot módosíthatja. A program elfogadása természeten 

nyílt ülésen történik, melyre a meghívót a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán – közlik 

a lakossággal. 

 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 

TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 

közzéteszi, honlapján megjelenteti.

http://www.kistotfalu.hu/


 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Tartós munkanélküliség  

 

 

 

 

 

Egészségi állapot nem megfelelő. 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 

Járási székhely buszközlekedéssel történő 

elérhetőségének javítása. 

 

 

 

Egészségügyi szűrések népszerűsítése. 

Annak tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon 

való mind nagyobb számú megjelenés az 

egészségesebb életet, a várható élettartam 

megnövekedését eredményezheti. 

Orvosi tanácsadó helyiség felújítása, 

korszerűsítése. 

Gyermekek 

Családok anyagi helyzete, szétesése, 

veszélyeztetett gyermekek számának 

emelkedése 

 

 

Alacsony gyermeklétszám az intézményekben, 

mely a szolgáltatás megszűnéséhez, illetve 

korlátozott működéséhez vezethet.   

 

 Nem a helyben működő nevelési és oktatási 

intézményt választják a szülők gyermekeik 

számára 

Szakemberek továbbképzése, szülők 

intenzívebb bevonása 

 

 

 

Gyermekvállalási kedv, letelepedés ösztönzése 

anyagi és erkölcsi szempontból. 

 

Intézmény népszerűsítése a lakosság körében, 

„gyermektoborzó” programok megtartása 

Idősek 
Magas az egyedül élők aránya. 

 

Az egyedülállókat biztosítani szükséges arról, 

hogy a falu közössége figyelemben részesíti, 

fontos a közösség számára. 

 

Nők 

Magasabb a képzettebb munkanélküli nők 

aránya. 

 

 

A GYES-ről való visszatérés a munka 

Népszerűsíteni kell az átképzési programokat, 

melyek segítséget nyújthatnak a megfelelő 

munkahely megteremtéséhez.   
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világába. Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése, illetve azok 

elérésnek biztosítása. 

 

Fogyatékkal 

élők 

Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

aránya nem 100 %-os 

 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 

 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

Közlekedési nehézségek, úti balesetek  A község bel- és külterületi útjainak és 

járdáinak felújítása 

 
Belvíz és csapadékvíz okozta károk  Belvíz és csapadékvíz elvezetése 

 
Jelenleg nem megfelelően megoldott a 

lakossági szennyvíz elhelyezése és 

ártalmatlanítása 

Szennyvíz elhelyezése és ártalmatlanítása 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a közösség hasznos és „tenni vágyó”  tagjai. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életszínvonalának emelését a 

rendelkezésünkre álló eszközökkel előmozdítsuk. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek számának növekedését településünkön és intézményeinkben. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi és mentális állapotára, ellátására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családbarát intézkedéseket. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására, a velük való 

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

 

A 2022-es felülvizsgálat során a BM útmutató szerint módosult táblázat 
 A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködés 

bemutatása 
0. Település szintű probléma 
1 A község bel- és 

külterületi 
útjainak és 
járdáinak 
felújítása 

Közlekedési 
nehézségek, úti 
balesetek miatt 
megoldandó 
feladat 

gyalogos és 
gépjármű közlekedés 
megkönnyítése és 
biztonságosabbá 
tétele 

gazdasági 
program, éves 
költségvetés 

MNTFS 2030 felújítási 
munkálatok 
megvalósítása, 
pályázatok 
benyújtása 

polgármester, 
képviselő-testület 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

balesetek, 
lakossági 
bejelentések 
számának 
csökkenése 

humán, pénzügyi, 
technikai 

folyamatos 
karbantartás 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

2 Belvíz és 
csapadékvíz 
elvezetése 

belvíz és 
csapadékvíz okozta 
károk felszámolása, 
elkerülése 
érdekében 
megoldandó 
feladat 

belvíz és csapadékvíz 
okozta károk 
felszámolása 

gazdasági 
program, éves 
költségvetés 

MNTFS 2030 a község  
belvízelvezető 
árokrendszerének 
megfelelő 
kiépítése és 
felújítása, 
pályázatok 
benyújtása 

polgármester, 
képviselő-testület 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

belvíz és 
csapadékvíz 
okozta károk 
minimalizálása 

humán, pénzügyi, 
technikai 

folyamatos 
karbantartás 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

3 Szennyvíz 
elhelyezése és 
ártalmatlanítása 

Jelenleg nem 
megfelelően 
megoldott a 
lakossági szennyvíz 
elhelyezése és 
ártalmatlanítása. 

környezetszennyezés 
elhárítása 

gazdasági 
program, éves 
költségvetés 

MNTFS 2030 zárt 
csatornarendszer 
vagy egyedi 
szennyvíztisztító 
rendszer 
kiépítése a 
községben, 
pályázat 
benyújtása 

polgármester, 
képviselő-testület 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

környezeti 
mutatók javulása 

humán, pénzügyi, 
technikai 

környezetszennyezés 
megszűnése a 
településen, a 
rendszerek 
megfelelő 
karbantartása, 
működtetése 

az intézkedés a 
környező 
települések 
agglomerációjával 
valósítható meg 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 közfoglalkoztatás 

szervezése 
tartós 
munkanélküliség 
csökkentése 
érdekében 

tartós 
munkanélküliség 
csökkentése 

gazdasági program MNTFS 2030 közfoglalkoztatás 
szervezése 

polgármester 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

munkanélküliek 
aránya 

humán, pénzügyi folyamatos 
foglalkoztatottság 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

2 buszközlekedés 
javítása 

tartós 
munkanélküliség 
csökkentése 
érdekében 

munkanélküliség 
csökkentése 

gazdasági program MNTFS 2030 buszjáratok 
számának 
növelése 

polgármester 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

foglalkoztatási 
mutatók 

humán, pénzügyi, 
technikai 

járásszékhelyen 
tartós 
munkavállalási 
lehetőség 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 
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3 eü. szűrések 

népszerűsítése, 
eü. programok 
szervezése 

magas az eü. 
problémákkal 
küzdők aránya 

eü. mutatók javulása gzad-i program MNTFS 2030 szűrőprogram, 
fórumok 

háziorvos 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

eü. mutatók 
javulása 

humán, pénzügyi kielégítő egészségi 
állapot megléta 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 továbbképzések 

szervezése 
veszélyeztetett 
gyermekek 
számának 
emelkedése 

képzett szakemberek 
jelenléte 

költségvetési, 
pedagógiai 
program 

MNTFS 2030  
"Legyen jobb a 
gyermekeknek" 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

továbbképzésen 
való részvétel 

közös hivatal 
vezetője 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

veszélyeztetett 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

humán, pénzügyi veszélyeztető 
körülmények 
számának 
csökkenése 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

2 szülők 
tájékoztatása 

veszélyeztetett 
gyermekek 
számának 
emelkedése 

tájékoztatás pedagógiai 
program, szmsz 

MNTFS 2030 
"Legyen jobb a 
gyermekeknek" 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

írásbeli, szóbeli 
tájékoztatás 

közös hivatal 
köztisztviselői 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

veszélyeztetett 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

humán veszélyeztető 
körülmények 
számának 
csökkenése 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

3 ösztönző 
intézkedés 

alacsony 
gyermeklétszám 

oktatási-nevelési 
intézmények 
jövőjének stabilitása 

gazdasági 
program, 
költségvetés, 
köznev. tv. 

MNTFS 2030 
"Legyen jobb a 
gyermekeknek" 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

rendelet 
felülvizsgálat, 
település 
népszerűsítés 

képviselő-testület 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

gyermeklétszám 
emelkedése 

humán, pénzügyi stabil intézményi 
háttér 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

4 oktatási, nevelési 
intézmények 
népszerűsítése 

nem a helyben 
működő 
intézményeket 
választják a szülők 
gyermekeik 
számára 

gyermeklétszám 
emelkedése az 
intézményekben 

pedagógiai 
program, szmsz 

MNTFS 2030 
"Legyen jobb a 
gyermekeknek" 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

gyermektoborzó 
programok 
megtartása, az 
intézmények 
reklámozása 

intézményvezetők 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

gyermeklétszámok 
emelkedése 

humán, 
technikai, 
pénzügyi 

gyermeklétszám 
emelkedésével az 
intézmények 
működtetése 
gazdaságosabbá 
válik 

Vokány és 
Kistótfalu 
önkormányzatok 
közötti 
együttműködés 
szükséges 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 átképzési 

programok 
szervezése, 
népszerűsítése 

képzett 
munkanélküli nők 
aránya magas 

elhelyezkedés 
segítése 

Munkaügyi 
Központ képzési 
terve 

MNTFS 2030 Nők 
és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

átképzések 
szervezése, 
lebonyolítása, 
népszerűsítése 

BMMK Siklósi 
Kirendeltsége 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

munkanélküliség 
csökkenése 

humán, pénzügyi anyagi helyzet 
javulása 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

2 napközbeni ellátás 
szervezése 

gyes-ről való 
visszatérés nehéz a 
munkába 

ellátás biztosítása az 
elhelyezkedés 
segítésére 

költségvetés, 
gazd-i pr., szmsz, 
pedagógiai 
program, 
köznev.tv. 

MNTFS 2030 Nők 
és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

intézményi 
struktúra 
felülvizsgálata 

képviselő-testület 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

munkanélküli nők 
számának 
csökkenése 

humán, pénzügyi nők anyagi 
helyzetének javulása 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
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1 tájékoztatás egyedülállók 
magas száma 

fontosság 
tudatosítása 

szoc. tv., szoc. 
rendelet 

MNTFS 2030 
Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) 

fórumok, 
elbeszélgetések 

polgármester, 
aljegyző, 
igazgatási előadó 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 
A feladat ellátása 
és megvalósítása 
folyamatosan 
zajlik. 

települési 
közéletben az 
aktivitási mutatók 
javulása 

humán fontosságtudat 
megerősödése 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 akadálymentesítés akadálymentesítés 

nem 100 %-os 
akadályok 
megszüntetése 

költségvetés, 
gazd-i pr., 
vonatkozó 
jogszabályi háttér 

MNTFS 2030 
Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

akadályok 
megszüntetése 

képviselő-testület 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

akadálymentes 
kapcsolat 

humán, pénzügyi fontosság 
tudatosítása, 
kapcsolatteremtés 
megkönnyítése 

nem 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

 

 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 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. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, 
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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 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, dokumentálása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) 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.  

 

 

 

 

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 kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, 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. 

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, 

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 
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3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

3.4 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 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. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármester felel. 

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

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 

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

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. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 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 megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

 

 










