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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 

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

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes sza-

bályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel Homokmégy Község Önkormányzata Esély-

egyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

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

golja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények mű-

ködtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcso-

latrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 
 

Homokmégy település bemutatása 
 

A több szállásból álló Homokmégy Bács-Kiskun megyében, a Kalocsai járásban, a Kalocsai Sárköz kele-

ti részén, az Őrjeg mocsarai mellé, vízerekkel szabdalt árvízmentes kiemelkedésekre települt. Sármégy ne-

vét 1198-ban említik először, míg a Homokmégy nevet először egy 1444-es oklevélen olvashatunk. 

A főutaktól távol, közlekedési szempontból rossz helyen fekszik. Járás központja Kalocsa 9,5 km, Baja 

45 km, Kecskemét 80 km távolságban található. A mindössze 8 kilométernyire lévő Hajóssal és Császártöl-

téssel nincs szilárd burkolatú összeköttetése. Naponta 12 pár buszjárat köti össze Kalocsával. 

Az ármentesítések előtt határának jelentős részét gyakran elöntötte a Duna vize. Területének legna-

gyobb része jó minőségű, humuszban gazdag fekete agyag. Határa 7034 ha, ebből 3780 ha szántó, 8 ha 

kert, 42 ha szőlő, 2445 ha gyep, 111 ha erdő, 22 ha nádas, 3 ha halastó. Az Őrjeg jelentős mennyiségű tő-

zegteleppel rendelkezik. E vízjárta terület jellegét nagymértékben megváltoztatta a múlt század eleje óta 

folyó ármentesítés. Mára inkább csak a falu határának földrajzi nevei emlékeztetnek a hajdani vízi világra. A 

tőzegtelepen, réteken, legelőkön kívül leginkább szántóföldeket látunk mindenfelé. 

 
Homokmégy területét évezredek óta lakták. Az alapos terepbejárások, a véletlenül előkerült és a 

tervszerű ásatásokkal felszínre hozott leletek a keltákon, szarmatákon, hunokon, germánokon, avarokon 

keresztül vezetnek a magyarokig. Homokmégy határában van a tájegység legmagasabb pontja a Halomi-

högy (106 m), ahol szőlőművelés közben bronzkori edényeket találtak. Később avar kori temető, majd gaz-

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program 
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dag honfoglalás kori sírok, aztán X-XI. századi sírok kerültek elő ezen a környéken. Az Árpád-korban a halom 

oldalán királyi udvarház létesült, amelyet I. Béla 1061-ben a szekszárdi apátságnak adományozott. 

Az 1444-ben említett középkori Homokmégy, miként szomszédságában lévő többi falu is, a török 

hódoltság idején elpusztult. Az elnéptelenedett falvak határait a közeli túlélő települések népe igyekezett 

birtokba venni. Itt létesítettek csoportos, utcás tartozék településeket, amelyekben telente a jószágokat 

tartották s csak férfiak lakták, nyaranta viszont az öregek kivételével az egész család kiköltözött oda a mezei 

munkák végzése céljából. A partos helyeken földművelést folytattak jó ideig újraosztásos földközösségben, 

a mélyebb területeken pedig állatokat legeltettek. 1880 körül már a homokmégyiek állandóan lakják szállá-

saikat, haranglábakat, Mária képeket állítanak.  

A mai Homokmégy területe a XVIII-XIX. században Kalocsa város határához tartozott. A kalocsai al-

sószállások önállósodásával 1898-ban lett önálló község. 

Jelentős az itteni hímző háziipar, híres tojásfestő-, pingáló- és hímző asszonyok szülőhelye Homok-

mégy. Az utóbbi időben egyre jelentősebbé válik a vadászturizmus is Homokmégy életében. 

Demográfia: 

2012-ben Homokmégy állandó népesség 1440 fő volt. Az országos negatív népesedési tendenciái a 

településre is jellemzőek. Homokmégy legnagyobb demógráfiai problémáját a természetes fogyás jelenti, 

aminek következtében a lakosságszám az elmúlt 6 esztendőben, lassú ütemben, de folyamatosan csökken 

(1. számú grafikon), és a település elöregszik. Egyre többen, egyre nagyobb arányban vannak az idősebb 

korosztályok, illetve egyre kevesebben, egyre kisebb arányban a fiatalabbak. A 2. számú grafikon mutatja a 

település öregedési indexét. 

 

1. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 
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2. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 

Az egyes korosztályok aránya az összlakosság számához viszonyítva jelentősen átrendeződött. A 

felnőtt, nyugdíjhoz közelállók illetve a nyugdíjasok száma folyamatosan növekszik (3. és 4. számú grafikon). 

 

 
3. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 
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4. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 

 
A népességfogyás mértékét a negatív vándorlási mérleg is tovább súlyosbítja. Problémát jelent az is, 

hogy a bevándorlók többnyire a peremhelyzetű társadalmi rétegek képviselői, míg az elvándorlók egyre 

inkább a magasan képzett, fiatal korosztály soraiból kerülnek ki.  

A településen a halálozások és az elvándorlások száma minden évben meghaladja a születések (5. 

számú grafikon) és a beköltözések számát, vagyis a lakosságszám változásai elsősorban az elvándorlás és a 

halálozási arány növekedésének hatásait mutatják. A gazdasági válság hatására megnövekedett az elván-

dorlások száma, mely azzal magyarázható, hogy a fiatalabb korosztály munkalehetőség hiánya miatt na-

gyobb településen vagy külföldön próbál megélhetési lehetőséget keresni. 

 

5. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 
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Értékeink, küldetésünk 
 

Értékeink: 

 népművészet (pingálás, népviselet, népi tánc) 

 mezőgazdaság 

 vadászturizmus 

 tájház 

 vallási emlékhelyek (Templom, Sármégyi templom-rom, Zarándokút) 

 növényvilág (óriáspáfrány, orchidea) 

 gasztronómia (birka pörkölt, paprikás kácsi, grillázstorta, sós-túrós rétes) 

Küldetésünk: 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az 

élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a 

származása vagy az anyagi helyzete. 

Homokmégy Község Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 

település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvaló-

sítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és 

önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatá-

sai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysé-

ge folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 

szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a kerület lakosságának ilyen irányú szemléletvál-

tását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  
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Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok 

által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy min-

den települési állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását 

szolgáló feltételek biztosítására. 

Homokmégy Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kí-

vánja: 

 az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 a szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedé-

seket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 

esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számá-

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

nére korlátozott marad, a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 

intézkedések nélkül. 

Homokmégy Község Önkormányzatának alapvető célja, hogy községünk olyan település legyen, 

ahol érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen 

vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, 

vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb hely-

zet szerint.  

 

Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása, amelyek 

 szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés megszün-

tetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű csoportok 

számára, 

 biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni jutta-

tásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz 
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való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és terület-

fejlesztési célok összehangolásával,  

 kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét, 

 támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a 

felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 

 
 

A HEP helyzetelemző részének célja 

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

tett, 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 területe-

ket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 

IT tartalmazza. 

 
 

A HEP IT célja 

 
A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozduláso-

kat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. Tar-

talmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi együttműködési rendszer bemutatását, 

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdítá-

sáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészíté-

sére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorok-

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

szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

 alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

akban: 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. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 2/2006 (III.30.) Önkormányzati Rendelet – Gyermekvédelmi kedvezményről: szabályozza az ellátá-

sokat és intézkedéseket, melyekkel segítséget lehet nyújtani a gyermekek törvényben foglalt jogai-

nak és érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermek családban történő nevelkedéséhez, veszélyezte-

tettség megelőzéséhez és megszüntetéséhez. 

 5/2008 (VII.2) Önkormányzati Rendelet – a helyi közművelődési feladatok ellátásáról: rendelet célja, 

hogy a község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődé-

si feladatait, azok formáit és mértékét. 

 8/2011 (VI.16. ) Önkormányzati Rendelet – a tanyagondnoki szolgálatról: mely rendelet célja, hogy 

a község külterületi lakott helyeinek az intézményhiányból eredő hátrányinak csökkentése, életfel-

tételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése, szociális alapellátások kiépíté-

sének elősegítése, kedvező gazdasági folyamatok elindítása, települési funkció bővítése, közösség-

fejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése, jobb életminőség elérése. 

 5/2012 (V.3.) Önkormányzati Rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásról: e rendelet 

szabályozza a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint 

természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági 

szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 

 7/2012 (XII.5.) Önkormányzati Rendelet – a szociális célú tűzifa juttatásáról: mely rendelet célja a 

szociális célú tűzifa juttatás feltételeit, szervezeti kereteit, a jogosultak körét és az eljárási rendelke-

zéseket tartalmazza. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelem-

bevevő kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az egyes programok, koncepciók a középtávú 

stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célo-

kat, intézkedéseket. 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, prog-
ramokkal 

 
Költségvetési koncepció: Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.TV. előírja, hogy az önkor-

mányzatnak költségvetési koncepciót kell készíteni és a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Célja a költ-

ségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú 

megfogalmazása. 
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Gazdasági program: A képviselő-testület meghatározza az Önkormányzat gazdasági programját, 

mely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. Helyi szinten meghatározza mindazon célkitű-

zéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, 

gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vál-

lalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza: 

 a fejlesztési elképzelések 

 a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését 

 a településfejlesztési politika célkitűzéseit 

 az adópolitika célkitűzéseit 

 az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat 

 a településüzemeltetési politikai célkitűzéseit 

 a szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdéseit 

 a kultúra, művészetek, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit 

 a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket 

 a környezetvédelem körét. 

Kalocsa és Környéke Társult Óvodája és Bölcsődéje – Homokmégyi tagóvoda Helyi Nevelési Prog-

ramja: Célja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeinek biztosítása. A 

családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve napközbeni ellátás keretében a 

gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a 

gyermekek számára viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést. A hátrányos helyzetű 

családok gyermekei esetében a hátrányok és a következményeik enyhítésére, az esélyegyenlőség biztosítá-

sára kell törekedni. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A település esélyegyenlőségi programjának társulási kapcsolódása a Kalocsa és Térsége Általános 

Iskolája. 

Kalocsa és Térsége Általános Iskolája: Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést és 

oktatást. Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapműveltségi vizsgára, továbbá az érdeklődésének, 

képességének és tehetségének megfelelően középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és pályaválasz-

tásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre.  

A tanköteles korba nem tartozó felnőttoktatásnak a megszervezése, a levelező oktatás vagy más az 

oktatásban résztvevők igényeihez igazodó sajátos munkarend szerint. Ellátja továbbá a sajátos nevelési 

igényű gyermekek iskolai nevelését, oktatását külön szakértői vélemény alapján. Az intézmény helyi peda-

gógiai programja részeként kidolgozott etnikai kisebbségi irányelveknek megfelelően ellátja az etnikai ki-

sebbség oktatását és nevelését is. Az oktatási intézmény a tanulók részére étkezéssel kiegészülő napközis és 

tanuló szobai ellátást nyújt.  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilván-

tartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztala-

tait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011.évi nép-

számlálás adataiból indultunk ki. 

Az adatgyűjtés során segítséget nyújtott még:  

 a Központi Statisztikai Hivatal honlapjának Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) sze-

rinti adatgyűjtésre vonatkozó oldala: http://www.ksh.hu/adatgyujtesek_adatatvetelek_2013  

 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 helyi adatgyűjtések, népesség nyilvántartás 

 Helyi Oktatási Intézmény, Óvoda vezetősége 

 Körzeti Megbízott 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik em-

ber (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegény-

ségben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben 

élőket. A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben 

élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a ki-

szorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások 

területén. 

A település lakosainak mintegy 3%-át teszik ki a mélyszegénységben és 2%-át a roma kisebbséghez 

tartozó lakosok (Forrás: önkormányzati becsült adat). 

A roma népességre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok a népesség saját bevallásán alapulnak.  

A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az 

utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet 

elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javítá-

sától. A népszámlálási adatok nem mindig nyújtanak kellően pontos információt ezen kisebbség lélekszá-

mának alakulásáról. A roma lakosság szociális helyzetére nincsenek pontos adatok, azonban megállapítha-

tó, hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészégi állapota, iskolázottsága, 

foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.  

 

http://www.ksh.hu/adatgyujtesek_adatatvetelek_2013
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A foglalkoztatást nézve a helyben dolgozók többsége vállalkozásokban, alkalmazotti körben, a szol-

gáltatásokban, a kereskedelemben dolgozik. A településen a hivatalos munkanélküliek aránya az országos 

átlaghoz hasonlóan alakul. 2012-ben a regisztrált munkanélküliek száma 76 fő. A munkanélküliek száma 

csökkenő tendenciát mutat a gazdasági válságot követően (6 számú grafikon). Ez a közmunka programok-

nak illetve azon támogatási lehetőségeknek köszönhet, melyek a foglalkoztatottságot, elhelyezkedéseket 

hivatott ösztönözni (pl.: képzések, vállalkozóvá válás ösztönzése, támogatása, bértámogatás). A foglalkozta-

táspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoport (romák) egyre tartósabban szorulnak ki a 

munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szerve-

zett segítségnyújtás legfontosabb elemét. 

 
6. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A KSH adatai alapján. 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer fő (2011. év 

hasonló időszakának adata: 470 ezer fő) a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben 10,5%-os 

(2011. év hasonló időszakának adata: 10,6 ) volt. A férfiak ás a nők munkanélküliségi rátája az előző évhez 

képest csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a (2011. évben az éves átlag 52,9 %-a) egy éve vagy annál régeb-

ben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 18,7 hónap, ez egy hónappal kevesebb az egy 

évvel korábbinál. Homokmégyen is hasonló tendencia a jellemző.  

Településünkön a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:  

 2010 negyedik negyedévben a regisztrált álláskeresők száma 86 fő, a munkavállalási korú la-

kónépesség, 8,6 %-a.  
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 2011 negyedik negyedévben a regisztrált álláskeresők száma 93 fő, a munkavállalási korú la-

kónépesség 9,3 %-a.  

 2012 negyedik negyedévben a regisztrált álláskeresők száma 76 fő, a munkavállalási korú la-
kónépesség 7,7 %-a  

Az oktatási intézményekkel együttműködve minimálisra csökkent a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű 

munkanélküli illetve csökkenő tendenciát mutat a 8 általános iskolai végzettségű munkanélküli is (7. számú 

grafikon) 

 

 
7. számú grafikon, Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott mun-

kaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele 

is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelen-

tősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését 

elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és 

az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac 

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

ciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcso-

lódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoz-

tatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését az Önkormányzat látta el, a munkáltatói feladatokat pedig 

a polgármester gyakorolta. 
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2012. évben összesen 34 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban. Ez a regisztrált álláskere-

sők – decemberi adat szerint 76 fő – 44 %-a. 40 fő került megszólításra, amely a regisztrált álláskeresők 52 

%-a. Ez az arány kedvezőbb az előző évinél, de látványosan nem csökkentette a tartós munkanélküliséget. A 

közfoglalkoztatást 6 fő nem vállalta, ennek főbb oka, hogy a tartós munkanélküli kevesellte a járandóságát. 

Önkormányzatunk célja, az előző évekhez hasonlóan, hogy a közfoglalkoztatásba minél nagyobb 

számban vonjon be roma munkavállalót (8. számú grafikon). Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intéz-

kedésre azért is van szükség, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal 

küzdenek. 

 
8. számú grafikon, Forrás: Önkormányzat adatai 

 
A közfoglalkoztatottak munkacsoportokba voltak szervezve:  

1. asztalos csoport 

2. közúti csoport 

3. belvízvédelmi csoport 

Jellemzően a tartós munkanélküli iskolai végzettségének, felkészültségének, fizikai állapotának megfelelő 

munkakört tudtak biztosítani. (9. számú grafikon) 

Komoly probléma, hogy egy országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51 %-a még mindig digitá-

lisan írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás – az idősek mellett – a munkanélküliek, a hátrányos helyze-

tűek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket szinte csak a felnőttképzés kereté-

ben lehet megszólítani.  
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9. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH TSTAR (2012) 

 

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

 
A gazdasági válság idején a település regisztrált vállalkozások száma csökkent, de a válságot köve-

tően ismét növekedésnek indult. Önkormányzat lehetőséget lát a mezőgazdaság, turizmus fellendítésére, 

vállalkozások számának növelésére. Az önkormányzat által kivetett illetve befolyt iparűzési adó mértéke a 

gazdasági válságot megelőző szinthez képest is javuló tendenciát mutat. A beruházások is ezt a célt szolgál-

ják: 

 Zarándok hálózat, zarándok szállás kialakítása 

 Alternatív energiák hasznosítása 

 Belterületi csapadékvíz hálózat javítása 

Homokmégyről a környező települések, munkalehetőségek megközelítése nem mondható jónak, 

mivel tömegközlekedéssel csak Kalocsára lehet közvetlenül eljutni. Azonban segítséget nyújt az Önkor-

mányzatnak a Kunság Volán folyamatos egyeztetése, amelyben kikéri az Önkormányzat illetve a településen 

élők véleményét a menetrend kialakításához, igazodva a helyi igényekhez. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
A Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központ által szervezett programok száma jelentős, me-

lyek megkönnyíti az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet a fiatalok számára. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
 Homokmégy 25-50 km-es körzetében található városokban felnőttképzési programok jelentős 

számban megtalálhatók, melyeket igénybe vehetnek az álláskeresők. A programok széles skálája található 

meg, melyek a munkaerőpiac számos területére nyújtanak lehetőséget. 

 

 
g) mélyszegénységben élők és romák2 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben törté-

nő foglalkoztatása 

 
 Az Önkormányzat a Munkaügyi Hivatal által nyújtott támogatási rendszeren belül, közfoglalkoztatás 

keretein belül foglalkoztat mélyszegénységben élőket illetve romákat. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
 Az Önkormányzat törekszik a romák hátrányos megkülönböztetésének – a foglalkoztatás terén – 

teljes megszűntetésére. A foglalkoztatáspolitikájának alapja, hogy növelni kell a roma munkavállalók szá-

mát. 

 

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

 
Homokmégy Község Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott [5/2012 (V.3.) ÖR] 

rendszeres segélyeket, támogatásokat, valamint az eseti segélyeket. Ilyenek többek között az átmeneti 

segély, a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, méltányossági közgyó-

gyellátás, természetbeni átmeneti segély. Ezen támogatásokat az önkormányzat hivatalában lehet kérel-

mezni, ahol az ellátások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok is beszerezhetők. A hivatal szociális 

ügyintézője fokozatosan figyelemmel kíséri a rászorulókat, segítséget nyújt az azt igénylőknek. A helyi 

gyermekvédelmi rendszer ennél szélesebb körben működik. A feladat ellátását a Gyermekjóléti Szolgálat 

szakembere látja el. 

A munkanélküli rendszer teljes szerkezeti változását követően, valamint a közfoglalkoztatásba való 

bevonásával csökkenő tendenciát mutat a álláskeresők száma településünkön, viszont az új munka nélküli 

rendszer bevezetését követően megnőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma. A 

munkanélküli járadék folyósítási idejének 9-ről 3 hónapig történő csökkentését követően az új támogatási 

formát igényelték azok, akiknek lejárt a munkanélküli támogatása. (10-11. számú grafikon). Az új támogatá-

si forma a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 30 napos munkavállaláshoz kötött, így több lehetőség van 

                                                           
2
 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 

egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 



 19 

a munkanélküliek munkába vonásába, melyet a Munkaügyi Hivatal további támogatásokkal old meg. (tá-

mogatást nyújt foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkavállalók részére). 

 
10. számú grafikon, Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2012) 

 

 
11. számú grafikon, Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2012) 

 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

a) bérlakás-állomány 

 
Homokmégy Község Önkormányzat nem rendelkezik bérlakással. 

 

b) szociális lakhatás 

 
 Veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nem alakult ki településünkön.  
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
 Homokmégy Község Önkormányzata egyéb lakáscélra használt lakáscélú ingatlannal nem rendelke-

zik. 
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d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
Homokmégy Község közigazgatási területén nem alakult ki veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajlék-

talanság. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
 Lakhatást segítő támogatások: lakásfenntartási támogatás. 
 

f) eladósodottság 

 

 Eladósodottság miatt lakhatási problémákkal szembesülő személyeknek átmeneti segély formájá-

ban nyújt segítséget az Önkormányzat. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi köz-
szolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

 Homokmégy külterületén és nem lakóövezetben csak 1 darab lakás helyezkedik el, amely komfort-

nélküli és jelenleg lakatlan.  

 Településen közösségi közlekedést a Kunság Volán szervezi. Naponta 12 járatpár közlekedik a 9,5 
kilométerre lévő körzetközponti Kalocsára. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelít-
hetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősé-
gei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
A településen nincs szegregátum. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Egészségmegőrzésre irányuló minden kezdeményezést az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten 

támogat.  

A homokmégyi állampolgárok a közszolgáltatások többségét –fekvőbeteg ellátás és a házi gyermek-

orvos kivételével- helyben elérik. Az Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja, megjelenő lakossági 

igények alapján önként vállalt feladatokkal egészíti ki az ellátó rendszerét.  

A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás, 

a szív- és érrendszeri elváltozások 2009. évben a népesség 22,8%-át érintette, 2011. évben ez a szám 29,6% 

-ra változott. Az emésztőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A háziorvosi egészségügyi 

statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések fordulnak elő leggyakrab-

ban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek, cukorbetegség, rosszindulatú 

daganatok). A gyermekek esetében továbbra is az asztma, az általános immunrendszer elváltozásai, a bőr 

speciális immunrendszerének gyulladásos állapota, valamint a táplálkozási és anyagcsere megbetegedések 

a legjellemzőbbek. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Homokmégyen egy háziorvosi és egy fogorvosi körzet, továbbá egy védőnői körzet működik. A szál-

lások idős, beteg, mozgásukban korlátozott lakói részére az Önkormányzat ingyenes szállítást biztosít az 

orvosi rendelőbe. Ekkor a betegek soron kívül kerülnek ellátásra. 

Lehetőség van a helyben történő vérvételre is, kizárólag előjegyzés alapján. A mintákat az Önkor-

mányzat szállítja a kalocsai laboratóriumba, ahonnan az eredményeket visszajuttatja a körzeti orvoshoz. A 

krónikus érrendszeri betegek számára helyben történő infúziós kezelések lehetősége is elérhető a faluban. 

Az egészségügyi szakellátás Kalocsa, Baja városokban érhető el. 

 

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

 
 A prevenciós és szűrőprogramok szervezésének hagyománya van. A programok az egészséget szol-

gáló egyéni magatartásminták kialakítását célozzák a lakosság körében, főként a gyermekek, idősek, illetve 

a magas kockázatú célcsoportokra fókuszálva. A rászoruló idősek részére egészségügyi gondozási projektek 

is bevezetésre kerültek (EKG, vércukor, vérnyomás meghatározások).  

Az egészségügyi szakellátás Kalocsa, Baja városokban érhető el. Időközönként van lehetőség szűrő-

programokon részt venni. Háziorvos, védőnő szervezésében jutnak el az érintettek ezekre a prevenciós és 

szűrőprogramokra. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 



 22 

 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátásra a településen nincs lehetőség. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Homokmégy Község Önkormányzata saját közétkeztetést ellátó konyhával rendelkezik, amely az ok-

tatási intézmény mellett helyezkedik el. Az étkezési lehetőséget nemcsak gyerekek, de a helyi lakosság, az 

idősek is igénybe veszik. Az étrend kialakításánál kiemelkedően fontos feladatának tartja az Önkormányzat 

az egészséges táplálkozást. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 
A sportprogramok szervezésében a Községi Sportegyesület Homokmégy és a Kudokan Judo Sport 

Egyesület nyújt segítséget. 

A sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra valamennyi formáját, a gyerme-

kek és felnőttek rekreációs és szabadidős tevékenységétől, rendszeres testmozgásától, beleértve a testne-

velés, testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó területét. 

Az Önkormányzat létesítményei folyamatosan bővülnek, mára már korszerű és modern sportlétesít-

mények állnak rendelkezésre: sportpálya, szabadidőpark, játszótér. A köznevelési intézmény tornaterme is 

megfelelően szolgálja a testnevelés és szabadidősport ügyét. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Eladósodottság miatt lakhatási problémákkal szembesülő személyeknek átmeneti segély formájá-

ban nyújt támogatást az Önkormányzat. 

 

g) 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. 

 

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

 

A települési ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhetők, egységes, egymásra épülő 

szolgáltatásokat nyújt folyamatos és megbízható módon. Az ellátórendszer hatásosságát és hatékonyságát 

eredményezi az is, hogy az egészségügyi, az oktatási- közművelődési-, sport- és a foglalkoztatási intézmé-

nyek, szervezetek a szakmai programjuk megvalósítása során együttműködnek. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati in-

tézmények, a templom, a civil szervezetek. Településünk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel 

rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta 

 Művelődési Ház: A települési rendezvények nagy része a Művelődési Házban kerül megrendezésre. 

Falunkban működik hagyományőrző tánccsoport. A báli szezonban a civil szervezetek biztosítják a 

közösségi életet: (szüreti bál, sport bál, vadász bál, szülők nevelők bálja, farsang, falunap, jótékony-

sági est). EMagyarország-pont, Képzőművészeti kiállítások 

 Római Katolikus templom: Homokmégyet aktív egyházi élet jellemzi. 

 Sportcsarnok, sportpálya 

 Székes-tó körüli játszótér, szabadidőpark 
 

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

 

A településen aktív közösségi élet folyik. Összefogás, békés együttélés jellemzi. Konfliktusok nem 

merültek fel etnikai hovatartozás miatt.  

 

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

 

A helyi közösségre jellemző az összefogás, összetartás. Minden évben önkéntes munka keretében 

szemétgyűjtést szervez az Önkormányzat mely megmozgatja a település lakosságát . A település vezetősége 

a költségvetés szűkös anyagi kereteihez mérten évente egy-két alkalommal természetbeni juttatásként 

hideg élelmiszer csomagot és vásárlási utalványt juttat a rászorulóknak és az időseknek. Évente több alka-

lommal helyi véradás szervezése során 50-60 fős állandó véradó vesz részt, melyek között roma származású 

is van.  

 

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

 

A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakult, együttműködik a közösségi progra-

mok szervezésében. A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoport-

jai közé tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társa-

dalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken, lakáskörül-

ményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik többtízszer ala-

csonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. Az országos tapasztalatok települési 

jelenlétét a nemzetiségi önkormányzat is megerősíti. Tapasztalataink szerint körükben a rizikófaktorok kö-

zül a dohányzás, a magas vérnyomás, valamint táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya egyértelmű-
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en az egészségi állapotot befolyásoló tényezőnek bizonyulnak. Tapasztalataink szerint a romák nagy része 

az ingyenes egészségügyi ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe.  

Önkormányzat közös célja minden egyes programokkal, intézkedésekkel: 

 Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.  

 Szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősítjük szocializációs, verbális, manuá-

lis fejlődésüket.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

roma lakosság körében magas munkanélküliség roma munkavállalók számának növelése a közfog-
lalkoztatásban 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-

2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülö-

zését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell 

hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

 

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

 
Homokmégy a 15-17 éves korosztályban alacsony számot jelez, viszont magas a 18-59 év közötti 

korosztály létszáma. A 60 év felettiek száma a lakosság több mint felét teszi ki. A számadatokból megálla-

pítható, hogy a korösszetétel tekintetében a falu gyermek lakossága egyre szűkülő alapot képez a korfán, 

ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma magas. (1. számú táblázat).  

A falu lakossága fokozatosan öregszik, ami a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoport-

ok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. Az 50 férőhelyes helyi óvodában 34 fő a 

gyermeklétszám az általános iskolában 35 fő a beiratkozott tanulók száma 2012/2013-as tanévben (Forrás: 

Önkormányzati adatgyűjtés). A település vezetősége kiemelten kezeli a gyermekek helyzetét, az oktatási 

intézmények fejlesztését, segítve ezzel a gyermekek helyben maradásának ösztönzését. 

 
1. számú táblázat, Forrás: Önkormányzati adatok(2012) 

 

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

 
Településünkön a védelembe vett gyermekek száma mérsékelt (12. számú grafikon), de minden 

egyes eset soknak bizonyul, hiszen egyetlen gyermeknek sem szabadna olyan körülmények között élni, 

mely megfosztja a gyermeki lététől. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a település gyer-

meklétszámának 19-20%-át teszi ki (Forrás: önkormányzati adatgyűjtés.). Önkormányzatunk kiemelt figyel-
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met fordít minden hátrányos helyzetű gyermek segítésére, támogatására, védelmére, egészségügyi, szociá-

lis és lakhatási helyzetének nyomon követésére.  

 
12. számú grafikon, Forrás: Önkormányzati adatok(2012) 

A Gyermekjóléti Szolgálat, az óvoda és iskola vezetősége között folyamatos információáramlás fo-

lyik, mely segíti az esetek feltárását. Fontos alapelve az Önkormányzatnak az, hogy minden embert egyen-

lőnek kell tekinteni. Feladatának tekinti a családok és gyermekek fizikai, szellemi és szociális szemszögből 

tekintett jólétének előmozdítását. Egyik jelzett probléma a Szolgálattól - és fontos feladat a jövőre nézve - a 

lakosság bevonása a hátrányos helyzetű gyermekek támogatásába, sok család szívesen támogatná a gyer-

mekeket, de nincs szervezett gyűjtés.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma településünkön a gazdasági válsá-

got követően folyamatos növekedést mutat (13. számú grafikon), jelezve a lakosság alacsony átlagkerese-

tét, a munkanélküliség növekedését is. Hiszen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szülők, eltartók 

jövedelmi viszonyához kötődik. A jogszabályi változásokat követve tájékoztatást és segítséget nyújt az Ön-

kormányzat az igényléshez.  
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13. számú grafikon, Forrás: Önkormányzati adatok(2012) 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Homokmégyen a gyermek jogán járó helyi juttatások: óvodáztatási támogatás. Az óvodáztatási tá-

mogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére álla-

pítható meg,  

 aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,  

 továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.  

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jo-

got gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámható-

sági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az 

iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait befejezte sikeresen. Az óvodáztatási támogatásra való 

jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az 

óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. Évente 4-5 fő igényli és részesül e támogatási 

formában településünkön (Forrás: helyi adatgyűjtés) 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Településünkön ingyenes étkezésben részesülők számának aránya:  

 óvodába felvett 41 főből 20 fő részesül ingyenes étkezésben mely a felvett gyermekeknek 

48%-a  

 iskolában a beíratott 35 diákból 15 fő részesül ingyenes iskolai étkezésben mely a beíratott 

gyermekek 42%-a, 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma 57 fő 1-13 

évfolyamban a 2012/2013-as tanévben. 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Homokmégy településen nincs nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet így nincs ilyen körülmények között élő 

gyermek sem.  

 

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

 
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 helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tenden-

cia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 

 Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét fog-

lalta magába.  

 A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyer-

mek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás, amely a 

gyermek számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, 

zavarokat eredményezhetnek.  

 A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, okta-

tási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek 

testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is. 

 Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A 

családtagok hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatá-

si körülmények a gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek szá-

mára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a nor-

málistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 

 A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns visel-

kedési formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi 

környezet.  

 A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentáli-

san sérült gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hi-

bái - következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, 
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vagy ellenkező esetben: a gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az elle-

nőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran találkozunk az idegrendszeri beteg-

ségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.  

 Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiá-

nya nem zárja ki a bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felis-

merhető) 

 
 

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

 
Homokmégyen 1 db védőnői álláshely van. 30-50 fő a védőnőre jutó gyermekek száma ( 14-15. 

számú grafikon) mely arány mutatja a gyermekvállalások számának csökkenését is. A védőnő munkája átte-

kinthető, kellő odafigyeléssel végzik munkáját. 

 
14. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH STAT, Önkormányzati adatok(2012) 
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15. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH STAT, Önkormányzati adatok(2012) 

 

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

 
Homokmégy településen nincs házi gyermekorvosi praxis. Így Kalocsára kell a kis betegeknek. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, reha-
bilitációra) vonatkozó adatok 

 
A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a védőnő és a szülőké az óvodapedagó-

gus kapcsolata során figyelemmel kísérik a gyermek fejlődését, mely rögzítésre kerül. Szakértői vélemény 

alapján gyógypedagógus szakember végzi a fejlesztést. Fontos az óvoda gyógypedagógusával, fejlesztőpe-

dagógusával való kapcsolattartás, az egyéni fejlesztés egyeztetése, folyamatos információcsere kialakítása. 

A dokumentálás fontos feladat. A bölcsődei-, óvodai nevelés-gondozás során folyamatosan figyelemmel 

kísérik a gyermekek fejlődését, azt dokumentálják. A gyermekről egészségügyi törzslapot vezet az óvoda, 

melyen a valamennyi fejlődési területre vonatkozóan összefoglalja a gyermek adott fejlettségi szintjére 

vonatkozó megfigyelések tapasztalatait havonta, vagy háromhavonta. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A településünkön működő gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzá-

járuljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésé-

nek elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 

valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás. 
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e) gyermekvédelem 

 

Településünkön jelenleg csak alapellátás keretén belül gondozunk családokat. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Településünkön krízishelyzetben a Községi Gyermekjóléti Szolgálat segítsége vehető igénybe. Fon-

tos feladat a gyermekeket érő veszélyekre való felhívás ösztönzése. 

 

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

 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a sportszervezetek támogatására, a diáksporttal kapcso-

latos feladatok meghatározására és támogatására, a meglévő sportlétesítmények több funkciós használatá-

nak biztosítására. Az önkormányzat támogatja a sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, sportegyesületeket, 

a sporttevékenységet is folyatató civil szervezeteket, az általa fenntartott sportlétesítmények használatát 

biztosítja. Az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról gon-

doskodik. 

 

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

 
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről szóló törvényi előírásokat fi-

gyelembe véve településünkön a gyermeki jogokkal összhangban történik a gyermekek iskolai étkeztetése. 

Ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma átlagosan évente 33 fő.(Forrás: helyi adatgyűjtés) Ingyenes 

tankönyvet kaphatnak: 

 a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók, 

 három vagy többgyermekes családban élő gyermekek, 

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor településünkön nem történt, jelzés nem érkezet a civil érdekképviselőktől. 

 

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

 
Pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül nem volt településünkön.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatá-
si lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
Oktatási Intézményünk nagy hangsúlyt fordít a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. Az első osz-

tályos tanulók számára az első félévben, az óvodaihoz hasonló, kevésbé kötött időkereteket biztosítanak a 

tanulás során. Folyamatosan figyelik beilleszkedésük, tanulásuk, gondolkodásuk, fejlődésük alakulását. 

Gondok, problémák esetén a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabili-

tációs Bizottságok valamint a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyermek és Ifjúságvédelmi felelős, védőnő nyújt 

segítséget. A súlyos magatartási, beilleszkedési zavarral küszködő tanuló, szakértői vélemény alapján a szü-

lő egyetértése esetén, magántanulóként folytathatja tanulmányait iskolánkban. Az oktatási intézmény a 

családokkal szoros kapcsolatot tart fenn, a felmerülő közös problémák közös kezelése érdekében. Segítik a 

beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti helyes attitűd kialakulását. A részképesség zavar tüneteit mutató 

tanulók megsegítését gyógypedagógiai tanár végzi rehabilitációs célú órakeretben, egyéni terápiás terv 

alapján. Indokolt esetben alkalmazható a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

javaslata alapján az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli felmentés. A 

gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök segítségével minden évben felmérik a szociális hátrányokkal 

induló gyerekek körét. Iskolánk és óvodánk épülete akadálymentesítve van így a fogyatékossággal élő 

gyermekek közoktatási lehetősége biztosítva van. Egy fő látási problémákkal küzdő gyermek részére isko-

lánk biztosította a szükséges eszközöket, hogy segítse a gyermek oktatási esélyegyenlőségét. Az Önkor-

mányzat fontos feladatának tartja az oktatási intézmények támogatását, a gyermekek megfelelő oktatási 

körülményeinek biztosítását. 

 

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

 
Az óvodai iskolai ellátás során nagy hangsúlyt, és figyelmet fordítanak intézményeink a hátrányos, 

halmozottan hátrányos illetve sajátos nevelési igényű gyermekek átlagostól eltérő fejlődésüknek felismeré-

sére, és fejlesztésére. A sajátos nevelési igényű gyerekek hatékony fejlődését team munkában biztosítják.  

Az óvodában 20 hátrányos helyzetű, 1 fő pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-

ma.  

Az iskolában 16 hátrányos helyzetű, 10 fő pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-

ma, mely gyermekeknek az intézmény fejlesztő foglalkozásokat szervez. (Forrás: helyi adatgyűjtés 2012) 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, is-
kolapszichológusok száma stb.) 

 
Oktatási intézményünkben egy fő óraadó gyógypedagógus segíti a gyermekek fejlesztését. 

 

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

 
Településünkön hátrányos megkülönböztetés jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén il-

letve az intézményeken belül szegregáció nem történt. 

 

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

 
Homokmégy településen egy oktatási intézmény van, melyben a tanulók iskolai eredményessége, 

és az oktatás hatékonysága megfelelő. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Pozitív diszkrimináció nem történt a hátránykompenzáló szolgáltatások során településünkön. 

 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermekeket érő veszélyek száma nagy Preventív (megelőző) jellegű előadások szervezése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

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

átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a vizsgált 

időszakban mindvégig 52 % maradt. 

Településen a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult: 

 2012 januárjában a regisztrált álláskeresők száma 42 fő, a munkavállalási korú lakónépesség 4,2 %-

a.  

 2012 decemberében a regisztrált álláskeresők száma 44 fő, a munkavállalási korú lakónépesség 4,4 

%-a.  

A nem szerinti megosztásban a női munkanélküliek aránya volt kisebb, mint férfiaké, ez jelenleg 42 %. Ta-

pasztalataink szerint a nők között is 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. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igé-

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

szükséges ledolgozott munkaidőt. A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazda-

sági és szociális szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a csalá-

di élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. 

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

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és szemlélet-

váltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget.  

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagy-

mértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
Településünkön a nők számára sajnos szűkös foglalkoztatási lehetőség van. A gazdasági válság ide-

jén volt a településünkön a legrosszabb a nők foglalkoztatásának helyzete, mely az elmúlt években minimá-

lis javuló tendenciát mutat (16. számú grafikon). Fontos feladata a település vezetésének a nők foglalkozta-

tási helyzetének megoldása. 
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16. számú grafikon, Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés (2012) 

 
A munkanélküli nők aránya magas településünkön. (17. számú grafikon) A nők számára kedvezőtle-

nebbek a településen a munkalehetőségek. Míg a férfiak az építőiparban, mezőgazdaságban el tudnak he-

lyezkedni, a nők számára szűkebb az elhelyezkedési lehetőség. A nők munkanélküliségének javítására a 

gazdasági adottságok kihasználása jelenthet megoldást, valamint település idegenforgalmának növekedése. 

 

17. számú grafikon, Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés (2012) 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Homokmégyen foglalkoztatást segítő képzés nincs, de a település 15 km-es körzetében széles lehe-

tőség biztosított a foglalkozást segítő képzésekre. 

 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
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A településen élő munkanélküliek iskolai végzettségét illetően nem rendelkezünk pontos, megbíz-

ható adatokkal. Célunk, hogy a helyi esélyegyenlőségi program következő felülvizsgálatáig megfelelő ada-

tokkal bírjunk. 

 

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

 

Településünkön hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nem érkezett bejelentés, 

panasz. 

 

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

 
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A kis-

gyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. Homok-

mégy Községben nem működik bölcsőde, így a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátása nem megoldott. Kerületünkben a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló óvodai férőhelyek szá-

ma minden igényt kielégít, váró lista nincs. 50 férőhelyen várjuk elsősorban a munkaerő piacra visszatérő 

szülők gyermekeit. 

Az Általános Iskolában jelenleg napközi biztosítja a gyermekek délutáni felügyeletét, melyet a tanu-

lók közül átlagosan 16-19 fő vesz igénybe. Az új köznevelési törvény szerint 2013. szeptember 1-étől az 

általános iskolákban 16 óráig kell megszervezni az egész napos iskola és tanórán kívüli foglalkozásokat. Ez a 

lehetőség további segítséget nyújthat a dolgozó nők számára a gyermekek felügyeletének megoldására. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői szolgálat hatékonyan végzi működését a gyermek és az anya védelmében. Biztosítva van 

településünkön a család- és nővédelmi gondozás. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői háló-

zat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján az esetekre fény derül, és egyre töb-

ben tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. (18. számú grafikon) 
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18. számú grafikon, Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

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

 

A Homokmégyi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársához fordulhatnak településünkön a krízishely-

zetbe kerülő nők. A szolgálat munkatársai segítséget, és felvilágosítást nyújtanak az igénybe vehető szolgál-

tatásokról. Homokmégy 50 km-es körzetén belül 2 db anyaotthon működik. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A településen a Képviselő-testület 6 tagja közül 5 női képviselő. Emellett jelenleg Homokmégy Kö-

zség polgármestere nő. Az Óvodánk intézményvezetője is női dolgozó. 

 

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

 
Településünkön nőket fokozottan érintő társadalmi problémákat nem jeleztek.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a munkanélküliség a nők körében  
 

Helyi értékek kiépítésével (népviselet, gasztronó-
mia)a turisztikai értékeink (Örjeg, vadászturizmus, 
tájház) marketingjének támogatásával, nőhet az 

idegenforgalom, melynek hatására nő az idelátoga-
tó turisták száma. Ez lehetőséget biztosít a falusi 

szálláshelyek kialakítására, kereskedelmi egységek 
munkahelybővítésére a nők számára  

  

  

  

  

  

 



 39 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az idősek demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

 növekszik az átlagéletkor, 

 magasabb a középkorúak halandósága, 

 nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül 

marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok em-

bernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. Jellem-

ző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, 

krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia. 

 

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

 
A falu népességének összetételében az időskorúak aránya,- az országos átlagnak megfelelően- 

emelkedő tendenciát mutat. (19. számú grafikon). Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban 

előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és növekszik az özvegyek aránya. 

A népesség korösszetétele az idősebb korcsoport felé tolódik. A 60 éven felüliek aránya és az öre-

gedési index igen magas. Az idősödés társadalmi és gazdasági probléma, kihívás a szociális ellátórendszer-

nek is. A nyugdíjban részesülők között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. A településen jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás biztosított az igénylők számára. Bentlakásos idősek otthonával Homokmégy 

nem rendelkezik. 

 

19. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH STAT 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Homokmégyen az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek átlagosan 12%-át jelentik a regisztrált 

munkanélküliek számának. (20. számú grafikon) A gazdasági válság kezdetét követően nőtt az idősebb 

munkanélküliek száma, munkáltatók a munkahelyeken történő megszorítások során nemcsak a fiatalabb, 

hanem az idősebb korosztály elbocsátása mellett is döntöttek. 

 
20. számú grafikon, Forrás: TeIR, KSH STAT 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Homokmégy idősebb korosztályát a tevékeny időskor jellemzi. A hölgyek jelentős része népművé-

szettel tölti szabadidejét, míg a férfiak a kertekben lelik örömüket. Az Önkormányzat célja a népművészet 

népszerűsítése. A kalocsai szállásokhoz tartozó népművészet hírnevének terjesztésével, lehetőség nyílik a 

helyi asszonyok termékeinek értékesítésére, mely megélhetést, munkalehetőséget biztosíthat az idősebb 

korosztálynak is. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett panasz, jelzés Önkormányzatunkhoz. 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás megfelelő színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére biztosí-

tott, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Településünkön a szolgáltatások köre rendkí-

vül színes képet mutat. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és emellett önként vállalt 
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intézkedéseket is biztosít. Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a 

feleslegessé válás érzése.  

Az alábbi alapelvek mentén állítottuk össze a helyi programot, az abban foglalt célokat és intézke-

déseket:  

 Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési minta, de 

kimondható, hogy van egészséges öregedés. 

 Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem azért, mert idősek. 

 Az idősödéssel mindinkább az "öt I"-vel lehet számolni orvoslásban, ápolásban, gondozásban egya-

ránt. Ezek: Immobilitás (mozgásképtelenség), Instabilitás (állásképtelenség vagy probléma), Intel-

lektuális hanyatlás és az Iatrogénia (az egészségügyi ártalmak Inkontinencia (vizelet-, széklettartási 

problémák)).  

Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák speciálisak, 

körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást figyelembe véve és mégis 

hatékonyan. 

Szakosított ellátás településünkön nem működik. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Életminőségünk fejlesztésének alapja az egészség megőrzése, ezért az önkormányzat lehetőségei-

hez mérten támogat minden ezt célzó kezdeményezést. Az idősebb korosztály egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosítva van. Az Önkormányzat a kalocsai kórházzal kötött megállapo-

dást, melynek keretében helyben nyílik lehetőség laborvizsgálatokhoz szükséges minták levételére, melyet 

eljuttatnak a központi laborba. Ez nagyban megkönnyíti a lakosság, köztük kiemelten az idősebb korúaknak 

ez irányú igényeit.  

Halom, Hillye és Alsómégy településrészekről az Önkormányzat havi rendszerességgel szállítja a rá-

szorulókat az orvosi rendelésre és vissza. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A település egyik célja az idősebb korosztály bevonása a kulturális, közművelődési programokba, 

hogy csökkentsék az idősek elszigetelődését, elhagyatottságát. Programok szervezését szorgalmazza, me-

lyek az idősebb korosztály érdeklődését is felkeltik. Az elmúlt években is kellő számú lehetőséget biztosított 

az Önkormányzat a lakosság részére, mely érték szinten tartása jelzi, hogy a falu vezetése fontosnak tartja a 

lakosság kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférését. (21. számú grafikon) 

Az Önkormányzat minden évben megrendezi a Farsangot, Falu napot, mely eseményeken nagy lét-

számban vesznek részt az idősebb korosztályból is. Az Önkormányzat fenntartásában lévő Művelődési ház-

ban nagy számban tervez az elkövetkező években az idősek számára kiállításokat, kulturális programokat. 
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Településünkön tervezi egy modern könyvtári szolgáltatás kiépítését, melybe lehetőséget biztosít az idősek 

számára a művelődési szolgáltatások hozzáféréséhez. 

 

21. számú grafikon, Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Kistelepülés révén ilyen irányú felméréssel nem rendelkezünk, de tervezzük a lakosság megkérde-

zését az informatikai tudásukkal kapcsolatban. 

 

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

 

Településünkön az idősebb korosztálynak – az igényeknek megfelelően – az Önkormányzat kiszállít-
ja az ebédet, mellyel sok gondot levesz az idős, rászoruló emberek válláról. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek elszigetelődése, elhagyatottsága  Programok, kulturális rendezvények szervezése  
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a né-

pesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 

%, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos népességen 

belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg 

nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Településünkön a fogyatékkal élő lakosságról kevés adat áll rendelkezésre, ennek oka, hogy számuk 

alig éri el az összlakosság 1%-át. 

 

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

 
A településen a fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségeiről felmérés nem készült, helyi adat-

gyűjtés alapján elmondható, hogy foglalkoztatásukkal kapcsolatos problémáról megkeresés nem érkezett az 

Önkormányzathoz. Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, de élnek köztünk 

vak emberek is. A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, ilyenek lehetnek 

például a testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők. A fogyatékkal élők legnagyobb 

részének megélhetési forrása az alacsony összegű rokkantnyugdíj, járadék vagy segély. Ezen ellátások azon-

ban számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak. A tartós egészségügyi problémával, valamint a fogya-

tékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. Ez a probléma azonban az ország egé-

szére nézve megoldásra vár. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett bejelentés a fogyatékosok foglalkoztatásával kapcso-

latban. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A település beruházásai során egyik legfontosabb elem az akadálymentesítés. A település intézmé-

nyei közül az iskola és az orvosi rendelő már akadálymentesek. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A településen fogyatékkal élő személyek részére természetbeni ellátásairól, kedvezményeiről teljes 

körű felvilágosítást és segítséget nyújtanak az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai. A 

szociális alapszolgáltatás keretein belül az önkormányzat étkeztetést biztosít. 

 

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

 
Nagy hangsúlyt fordított az önkormányzat az intézmények akadálymentesítésére. A közszolgáltatást 

nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális 

programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.  

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet bizto-

sításával történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfe-

lel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk a 

hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 

Mozgáskorlátozott parkolók lettek kijelölve a településen, melyek segítik a mozgásukban korláto-

zott személyek közlekedését. 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat tulajdonát képező középületek egy része akadálymentes. A pályázatok során min-

dig kiemelten szerepet kap az épületek akadálymentesítése, mely a fogyatékkal élők akadálymentes közle-

kedését segíti. Akadálymentes épületek: iskola, orvosi rendelő, művelődési ház, polgármesteri hivatal. 

Az óvoda épülete sajnos nem akadálymentes, mely segítséget jelenthetne a fogyatékossági nehé-

zségekkel küzdők számára.  

 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat segítséget nyújt a fogyatékkal élők számára felmerülő problémáira. A település 

kulturális életébe bevonja a fogyatékkal élőket. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A munkahelyek akadálymentesítettségéről településünkön nem készült felmérés. A helyi informá-

ciógyűjtés alapján minimális az akadálymentesített munkahelyek száma, ez azzal magyarázható, hogy tele-

pülésünkön a kis létszámú fogyatékkal élők jelentős része nyugdíjas korú vagy kisgyermek. 
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A településen akadálymentes parkolók lettek kialakítva az iskola, művelőséi ház, polgármesteri hi-

vatal területén, melyek segítik a közlekedést a mozgásukban korlátozottak részére. 

 

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

 
Településünkön nincs helyi szolgáltatás a fogyatékos személyek számára. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Pozitív diszkrimináció nem volt településünkön. 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Önkormányzati tulajdonú épületek hiányzó, nem 
megfelelő akadálymentesítettsége  

az akadálymentesítésre pénzforrások/pályázatok 
felkutatása 

  

  

  

  

  

 



 46 

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

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, ön-
szerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, ön-
kéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
Homokmégy területén működő civil szervezetek/érdekvédelmi szervezetek  

 Községi Sport Egyesület: fontos célkitűzése a lakosság bevonása a sport világába  

 Hagyományőrző Néptánc Egyesület: célja a lakosság bevonása a kulturális életbe, rendezvények 

szervezése  

 Polgárvédelemi csoport: feladatuk a lakosság biztonságának biztosítása 

 

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

 
A településünket jól működő partnerség jellemzi a civil szektorral, az egyházzal és a nemzetiségi ön-

kormányzattal. A nemzetiségi önkormányzattal karöltve támogatja önkormányzatunk a hagyományok őrzé-

sét. Az egyházi szektorral való kapcsolatát is jó együttműködés jellemzi. Minden évben támogatást nyújt az 

önkormányzat az egyházi és civil szervezeteknek, mely szervezetek aktívan részt vesznek a falu életében, 

rendezvényein. 

 

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

 
2012. év végéig létező kalocsai kistérség települései között nagyon jó kapcsolat alakult ki. Együtt-

működés, gyors információáramlás, tapasztalatcsere jellemzi. Különböző társulásokban dolgozunk együtt 

településeinkért. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermekek támogatásában vállal kiemelkedő 

szerepet. Rendezvényeket szervez a roma hagyományok bemutatására, melyek nagy népszerűek a lakosság 

körében. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

 Községi Sport Egyesület: Sportrendezvények szervezésével segíti a lakosság összetartását, csökkenti 
az idősek elszigetelődését, elhagyatottságát, 

 Polgárvédelemi csoport: A lakosság biztonsága érdekében végzi munkáját, kiemelten figyelve az 
idős, egyedülálló lakosságra, 

 Hagyományőrző Néptánc Egyesület: fellépésekkel vonja be a lakosságot, az időseket a falu kulturális 
életébe. 
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
For-profit szervezetek vannak településünkön közéleti tevékenységet folytatnak, az egészségügy-

ben dolgozók (háziorvosok, fogorvos) tevékenységük az esélyegyenlőségi feladatellátására irányul. Figyelik 

és jelzik a fokozott odafigyelést igénylő elhagyott idősek, elhanyagolt gyermekek észlelését. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
A települési esélyegyenlőségi program elkészítése alapos helyzetelemzésen kell, hogy alapuljon, 

ezért a program elkészítése során a civil szervezeteket, valamint az intézményeket is bevontuk a program 

elkészítésébe. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy mély-
szegény-
ségben élők 

Roma lakosság körében magas munkanél-
küliség 

roma munkavállalók számának növelése a 
közfoglalkoztatásban 

Gyermekek A gyermekeket érő veszélyek száma nagy. 
Preventív (megelőző) jellegű előadások 
szervezése 

Idősek Az idősek elszigetelődése, elhagyatottsága 
Programok, kulturális rendezvények szerve-
zése  

Nők Magas a munkanélküliség a nők körében  

Helyi értékek kiépítésével (népviselet, 
gasztronómia)a turisztikai értékeink (Örjeg, 
vadászturizmus, tájház) marketingjének 
támogatásával, nőhet az idegenforgalom, 
melynek hatására nő az idelátogató turisták 
száma. Ez lehetőséget biztosít a falusi szál-
láshelyek kialakítására, kereskedelmi egy-
ségek munkahelybővítésére a nők számára 

Fogyatékkal 
élők 

Önkormányzati tulajdonú épületek hiányzó, 
nem megfelelő akadálymentesítettsége 

az akadálymentesítésre pénzforrás-
ok/pályázatok felkutatása 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy mély-
szegény-
ségben élők 

Romák foglalkoztatásának bővítése 
Munkaügyi Hivatal  
Önkormányzat  
felelős: polgármester  

Gyermekek Gyermekek biztonságos környezetben  

Gyermekjóléti Szolgálat,  
Egészségügyi dolgozók (orvos, védőnő), Rend-
őrség 
felelős: Oktatási Intézmény vezetője, Gyer-

mekjóléti Szolgálat 

Idősek 
Időskorúak elszigetelődésének megakadá-
lyozása 

Civil szervezetek, Önkormányzat vezetősége 
felelős: polgármester  

Nők Női munkanélküliség csökkentése 
Civil szervezetek, Önkormányzat vezetősége 
felelős: polgármester  

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentes élettér kialakítása  
Önkormányzat vezetősége  
felelős: polgármester  

 
 

Jövőképünk 

 Fontos településünknek a roma származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoz-

tatásának növelése. Falu önkormányzata minden eszközével igyekszik a roma származású népesség 

esélyegyenlőségét biztosítani. Feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi 

esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését, elsősorban közmun-

kaprogramokkal. 

 Kiemelt területnek tarja Önkormányzatunk a gyermekek közoktatás-fejlesztésében az esélyegyenlő-

ség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elvét. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében kü-

lönös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a 

beruházásokban, fejlesztésekben. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége 

előmozdításának elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl olyan támogató 

lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javít-

ják sikerességüket. 

 Elengedhetetlen a nők esélyegyenlősége érdekében nőkre szabott foglalkoztatási programok kez-

deményezése. Munkalehetőségek teremtése a helyi mezőgazdasági adottságok kiaknázásával, helyi 

értékek marketingjének növeléséve.  
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Pályázatok útján:  

 zarándok útvonal, zarándok szállás kiépítése  

 marketing – népművészet, vadászturizmus, gasztronómia népszerűsítése mely pályázati 

tervek elősegíthetik a nők munkahelyteremtését a turizmusban. Nőhet a vendégéjszakák 

száma, több turista látogatja településünket, mely megélhetést biztosíthat több család ré-

szére. 

 Folyamatosan oda kell figyelni az idősebb korosztályra. A korosztályt érintő munkanélküliségére, el-

szigetelődésükre, elhagyatottságukra. Önkormányzatunk tervezi egy modern könyvtár kialakítását, 

mely újabb lehetőséget, programot biztosít az idősebb korosztálynak is. 

 Különös figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedési feltételeinek megte-

remtésére. Ennek megvalósítása érdekében a korlátozott közlekedőképességű emberek (a kerek-

esszékkel közlekedők, a vakok és csökkentlátók, a korlátozott mozgásképességűek, a középsúlyos 

mozgásfogyatékosok, hiányos mozgásszervű testi fogyatékosok, illetőleg egészségkárosodás miatt 

korlátozott mozgásképességű személyek, valamint a nehezen járó időskorúak, a terhes nők, a 

gyermekek 6 éves korig és az értelmi fogyatékosok) számára akadálymentes, épített környezetet 

kell kialakítani, amely kényelmes, biztonságos és önállóan használható. Önkormányzatunk tervezi 

az egészségház felújítását mellyel egy modern, mai kor követelményeinek megfelelő épületben va-

lósulhat meg az egészségügyi ellátás. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Romák foglalkoztatásának bővítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoport 
(romák) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb 
számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett 
segítségnyújtás legfontosabb esélyét.  

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

1.Rövid távú terv: A romák közfoglalkoztatásba történő bevonásának növelése 
2.Közép távú cél: A roma foglalkoztatás 5%-os növekedése 5 éven belül  
3.Hosszú távú cél: A roma munkanélküliség radikális csökkenése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1.Foglalkoztatás politika helyes irányba történő irányítása  
2.Kapcsolatok erősítése a munkáltatók és a munkavállalók között  
3.Munkaügyi Központtal közös közreműködés  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: roma munkanélküliek  
Felelős: polgármester  

Partnerek Önkormányzat vezetősége, Munkaügyi Hivatal, Munkáltatók  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1.Rövid távú terv: 2015 
2.Közép távú cél: 2018. 
3.Hosszú távú cél: 10 év 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

1.Rövid távú terv: 2015-ig a romák nagyobb számú közfoglalkoztatásba vonásá-
val folyamatos ellátást biztosíthat számukra, javulhat egyes családok életkörül-
ményei. 
 
2.Közép távú cél: 2018-ra 5%-kal emelkedik a roma foglalkoztatás aránya mely az 
életkörülményeik javulásához vezethet, mely a bűnözések számának csökkené-
séhez is vezethet 
 
3. Hosszú távú cél: a kitűzött célig radikálisan csökken a roma munkanélküliek 
száma 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Fontos eleme a Munkaügyi Hivatal által szervezésre kerülő közfoglalkoztatási 
program folytatása az elkövetkező években  
 

Szükséges erőforrások Munkaügyi Hivatal pályázati támogatása  
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Intézkedés címe: Gyermekek biztonságos környezetben 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekek rengeteg veszélynek vannak kitéve, fontos a folyamatos információ-
val való ellátásuk az őket érhető káros szenvedélyek/veszélyek elhárításához  
 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

1.Rövid távú terv: Figyelemfelhívás 
2.Közép távú cél: Tudatos egészségszemlélet kialakítása  
3.Hosszú távú cél: Biztonságos környezet a gyermekek számára 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1.Jól működő kapcsolatrendszer kialakítása  
2.Szakértők bevonása a gyermekek védelméért  
3.Preventív (megelőző,elhárító) jellegű előadások szervezése  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: védőnői szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, körzeti orvos, szakértők, 
Rendőrség  
Felelős: Oktatási Intézmény vezetője, Gyermekjóléti Szolgálat  

Partnerek Önkormányzat, Védőnői Szolgálat, Körzeti Orvosok, Rendőrség  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1.Rövid távú terv: 2015. 
2.Közép távú cél: 2018. 
3.Hosszú távú cél: 10 év 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

1.Rövid távú terv: A gyermekek figyelmének felhívása/ tudatosítása az őket érhe-
tő veszélyekre 
2.Közép távú cél: A szakértők segítsége konkrét problémákra  
3.Hosszú távú cél: A gyermekek és a szakértők között kialakuló jó kapcsolatrend-
szer 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

A gyermekek hozzáállásával kapcsolatos esetleges nehézségek, melyek jól szer-
vezett, a gyermekek figyelmét lekötő előadásokkal javítható  

Szükséges erőforrások Anyagi források feltárása (pályázati lehetőségek keresése)  
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Intézkedés címe: Időskorúak elszigetelődésének megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősebb korosztály elszigetelődése, elhagyatottsága  
 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

1.Rövid távú terv: Idősek igényeinek felmérése 
2.Közép távú cél: Programok, rendezvények szervezése 
3.Hosszú távú cél: Bentlakásos idősek otthona létesítése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati forrás felkutatása  
2. Helyi értékek kiaknázása, marketingjének növelése  
3. Civil szervezetekkel kapcsolatfelvétel, rendezvények, programok szervezése  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: Önkormányzat, civil szervezetek  
Felelős: polgármester  

Partnerek Önkormányzat, civil szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. Rövid távú terv: 2014. 
2.Közép távú cél: 2018.  
3. Hosszú távú cél: 10 év 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

1. Rövid távú terv: Az idősebb korosztálynak szervezett kulturális, helyi progra-
mokkal, kiemeljük őket a korosztályukra jellemző elszigetelődésből 
2.Közép távú cél:. Településre jellemző helyi mezőgazdasági adottságok, népmű-
vészet lehetőségeinek kiaknázásával, marketingjének növelésével bevonható az 
idősebb korosztály is, mellyel munkalehetőséget, megélhetést biztosíthatunk 
számukra  
3. Hosszú távú cél: Idős korosztály munkanélküliségének csökkentése 5%-kal  

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Az Önkormányzat szűkös költségvetése miatt, szükséges egyéb források feltárá-
sa, pályázati lehetőségek keresése  
 

Szükséges erőforrások Eu-s társfinanszírozású pályázatok, KEOP, TIOP, NCA, NEA pályázatok  
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Intézkedés címe: Női munkanélküliség csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas a munkanélküliség a nő körében 
 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

1.Rövid távú terv: álláskeresés segítése 
2.Közép távú cél: munkahelyteremtés támogatása  
3.Hosszú távú cél: magas munkanélküliség 5%-os csökkentése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1. A sikeres középtávú célok elérését követően az elért eredmények fenntartása  
2. Településre jellemző helyi mezőgazdasági adottságok, népművészet, gasztro-
nómia, turizmus lehetőségeinek kiaknázásával, marketingjének növelésével 
munkalehetőségek teremtése, melyek megélhetést biztosíthatnak a munkanél-
küli nők számára  
3. Munkaügyi Központ állásadatainak, támogatási lehetőségeinek közzététele  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: Önkormányzat, Munkaügyi Hivatal  
Felelős: polgármester  

Partnerek 
Önkormányzat, Munkaügyi Hivatal  
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. Rövid távú terv: 2015. 
2.Közép távú cél: 2018.  
3. Hosszú távú cél: 10 év .  

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

1.Rövid távú terv: Az információk áramlásával több támogatási lehetőség, juthat 
el a munkanélküli nők részére. 1-2%-kal csökkenhet a szülők iskolai végzettsége a 
támogatási rendszer kihasználásával 
2.Közép távú cél:  a bölcsődei szolgáltatás beindítása  
3. Hosszú távú cél: A nők munkanélküliségének 5 %-os csökkenése 10 éven belül  

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Az önkormányzat egyre nehezebb anyagi helyzete, szűk teret biztosít a munka-
nélküliség csökkentésére, szükséges pályázati források feltárása  
 

Szükséges erőforrások 
Eu-s társfinanszírozású pályázatok, KEOP, TIOP, NCA, NEA pályázatok  
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Intézkedés címe: Akadálymentes élettér kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen vannak még olyan intézmények melyek nem akadálymentesek 
 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-
tásban 

1.Rövid távú cél: Információ áramlás segítése 
2.Közép távú cél: Biztonságos közlekedés biztosítása  
3.Hosszú távú cél: Önkormányzati tulajdonú épületek hiányzó, nem megfelelő 
akadálymentesítettsége 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1. Fogyatékkal élők problémáinak feltárása 
2. Gyalogátkelő a forgalmasabb csomópontokba  
3. Beruházásoknál nagy figyelem az akadálymentesítésre  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: Önkormányzat  
Felelős: polgármester  

Partnerek Önkormányzat  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1.Rövid távú cél: 2014. 
2.Közép távú cél: 2015.  
3.Hosszú távú cél: 10 év  
 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

1. Rövid távú cél: A fogyatékkal élő lakosság tájékoztatása az elérhető támogatá-
si lehetőségekről. 
2.Közép távú cél: Gyalogátkelők kialakításával könnyebb, biztonságosabb közle-
kedést biztosítunk, a munkavállaláshoz való eljutás segítheti elő. 
3. Hosszú távú cél: Az akadálymentes intézmények segítik a fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségét. 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Akadálymentes intézmények megvalósítása csak pályázat forrásból valósulhat 
meg. Források folyamatos feltárása szükséges hozzá.  

Szükséges erőforrások Eu-s társfinanszírozású pályázatok, KEOP, TIOP, NCA, NEA pályázatok  
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, meg-
nevezése 

A helyzet-
elemzés kö-

vetkeztetése-
iben feltárt 
esélyegyen-
lőségi prob-

léma megne-
vezése 

Az intézke-
déssel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb straté-
giai doku-

mentumokka
l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósítá-
sának határ-

ideje 

Az intézkedés 
eredményes-
ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósítá-
sához szük-

séges erőfor-
rások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményei-

nek fenn-
tarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Romák fog-
lalkoztatásán
ak bővítése 

Roma lakos-
ság foglalkoz-
tatásba való 
bevonásának 
növelése  
 

1.Rövid távú 
terv: A romák 
közfoglalkoz-
tatásba tör-
ténő bevoná-
sának növe-
lése 
2.Közép távú 
cél: A roma 
foglalkozta-
tás 5%-os 
növekedése 
5 éven belül  

3.Hosszú 
távú cél: A 
roma mun-
kanélküliség 
radikális 
csökkenése 

5/2012 (V.3.) 
Önkormány-
zati Rendelet 
– a szociális 
igazgatásról 
és szociális 
ellátásról 

1.Foglalkozta
tás politika 
helyes irány-
ba történő 
irányítása  
2.Kapcsolato
k erősítése a 
munkáltatók 
és a munka-
vállalók kö-
zött  

3.Munkaügyi 
Központtal 
közös közre-
működés  

polgármester  

 

1.Rövid távú 
terv: 2015. 
2.Közép távú 
cél: 2018.  
3.Hosszú 
távú cél: 10 
év  

roma mun-
kanélküliség 
csökkentése  

 

Munkaügyi 
Hivatal pá-
lyázati támo-
gatása  

 

fenntartható  

 

2           

3           
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekek 
biztonságos 
környezet-
ben 

Gyermekek 
rengeteg 
veszélynek 
vannak kité-
ve, fontos a 
folyamatos 
információval 
való ellátásuk 
az őket érhe-
tő káros 
szenvedé-
lyek/veszélye
k elhárításá-
hoz  
 

1.Rövid távú 
terv: Figye-
lemfelhívás 
2.Közép távú 
cél: Tudatos 
egészség-
szemlélet 
kialakítása  

3.Hosszú 
távú cél: 
Biztonságos 
környezet a 
gyermekek 
számára 

Kalocsa és 
Környéke 
Társult Óvo-
dája és Böl-
csődéje – 
Homokmégyi 
tagóvoda 
Helyi Nevelé-
si Programja 

1. Rövid távú 
cél: A  

fogyatékkal 
élő lakosság 
tájékoztatása 
az elérhető 
támogatási 
lehetőségek-
ről. 
2.Közép távú 
cél: Gyalog-
átkelők kiala-
kításával 
könnyebb, 
biztonságo-
sabb közle-
kedést bizto-
sítunk, a 
munkaválla-
láshoz való 
eljutás segít-
heti elő  

3.Hosszú 
távú cél: Az 
akadálymen-
tes intézmé-
nyek segítik a 
fogyatékkal 
élők esély-
egyenlőségét 

 

polgármester  

 

1.Rövid távú 
terv: 2014. 
2.Közép távú 
cél: 2018.  
3. Hosszú 
távú cél: 10 
év  

gyermekek 
tájékozottsá-
gának növe-
kedése  

 

Anyagi forrá-
sok feltárása 
(pályázati 
lehetőségek 
keresése) 

fenntartható  

 

2           

3           
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III. A nők esélyegyenlősége 

1 Női munka-
nélküliség 
csökkentése 

Magas a 
munkanélkü-
liség a nő 
körében 

1.Rövid távú 
terv: álláske-
resés segíté-
se 
2.Közép távú 
cél: munka-
helyteremtés 
támogatása  

3.Hosszú 
távú cél: 
magas mun-
kanélküliség 
5%-os csök-
kentése 

5/2012 (V.3.) 
Önkormány-
zati Rendelet 
– a szociális 
igazgatásról 
és szociális 
ellátásról 

 1. A sikeres 
középtávú 
célok eléré-
sét követően 
az elért 
eredmények 
fenntartása  
2. Település-
re jellemző 
helyi mező-
gazdasági 
adottságok, 
népművé-
szet, gaszt-
ronómia, 
turizmus 
lehetőségei-
nek kiakná-
zásával mun-
kalehetősége
k teremtése, 
melyek meg-
élhetést biz-
tosíthatnak a 
munkanélküli 
nők számára  

3. Munkaügyi 
Központ ál-
lásadatainak, 
támogatási 
lehetőségei-
nek közzété-
tele 

polgármester  

 

1. Rövid távú 
terv: 2015. 
2.Közép távú 
cél: 2018.  
3. Hosszú 
távú cél: 10 
év  

Női 
munkanélkü-
liség csök-
kentése  

 

Eu-s társfi-
nanszírozású 
pályázatok, 
KEOP, TIOP, 
NCA, NEA 
pályázatok  

 

fenntartható  

 

2           
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3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Időskorúak 
elszigetelő-
désének 
megakadá-
lyozása 

Az idősebb 
korosztály 
elszigetelő-
dése, elha-
gyatottsága  

1.Rövid távú 
terv: Idősek 
igényeinek 
felmérése 
2.Közép távú 
cél: Progra-
mok, rendez-
vények szer-
vezése 
3.Hosszú 
távú cél: 
Bentlakásos 
idősek ott-
hona létesí-
tése  

5/2012 (V.3.) 
Önkormány-
zati Rendelet 
– a szociális 
igazgatásról 
és szociális 
ellátásr ól 

1. Rövid távú 
terv: Az idő-
sebb korosz-
tálynak szer-
vezett kultu-
rális, helyi 
programok-
kal, kiemel-
jük őket a 
korosztályuk-
ra jellemző 
elszigetelő-
désből. 
2.Közép távú 
cél:. Telepü-
lésre jellem-
ző helyi me-
zőgazdasági 
adottságok 
(szőlészet, 
borászat) 
lehetőségei-
nek kiakná-
zásával, mar-
ketingjének 
növelésével 
bevonható az 
idősebb kor-
osztály is, 
mellyel mun-
kalehetősége
t, megélhe-

polgármester  

 
1. Rövid távú 
terv: 2014. 
2.Közép távú 
cél: 2018.  
3. Hosszú 
távú cél: 10 
év  

Idős korosz-
tály elszige-
teltségének 
csökkentése  

 

Eu-s társfi-
nanszírozású 
pályzatok, 
KEOP, TIOP, 
NCA, NEA 
pályázatok  

 

fenntartható  
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tést biztosít-
hatunk szá-
mukra  

3.Hosszú 
távú cél: Idős 
korosztály 
munkanélkü-
liségének 
csökkentése 
5%-kal 

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymen-
tes élettér 
kialakítása 

A településen 
vannak még 
olyan intéz-
mények me-
lyek nem 
akadálymen-
tesek 

1.Rövid távú 
cél: A fogya-
tékkal élő 
lakosság 
tájékoztatása 
az elérhető 
támogatási 
lehetőségek-
ről 

2.Közép távú 
cél: Gyalog-
átkelők kiala-
kításával 
könnyebb,  

biztonságo-
sabb közle-
kedést bizto-
sítunk, a 
munkaválla-
láshoz való 

Település 
költségveté-
se  

 

1. Rövid távú 
cél: A fogya-
tékkal élő 
lakosság 
tájékoztatása 
az elérhető 
támogatási 
lehetőségek-
ről. 

2.Közép távú 
cél: Gyalog-
átkelők kiala-
kításával 
könnyebb,  

biztonságo-
sabb közle-
kedést bizto-
sítunk, a 
munkaválla-
láshoz való 

polgármester  

 

1. Rövid távú 
cél: 2014. 

2.Közép távú 
cél: 2015.  

3. Hosszú 
távú cél: 10 
év  

 

Egyenlő hoz-
záférés növe-
lése közin-
tézményekbe
n  

 

Eu-s társfi-
nanszírozású 
pályázatok, 
KEOP, TIOP, 
NCA, NEA 
pályázatok  

 

fenntartható  
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eljutás segít-
heti elő  
3.Hosszú 
távú cél: Az 
akadálymen-
tes intézmé-
nyek segítik a 
fogyatékkal 
élők esély-
egyenlőségét  

 

eljutás segít-
heti elő  

3.Hosszú 
távú cél: Az 
akadálymen-
tes intézmé-
nyek segítik a 
fogyatékkal 
élők esély-
egyenlőségét  

 

2           

3           

…           

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

nőrzi, 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 prog-

ram elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és irány-

mutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonat-

kozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes 

leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

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

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

sének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

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

déktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése segítő partnere-

ket vonunk be.  

A mely partnerek feladatai:  

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

se,  
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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 megha-

tározása  

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

a HEP IT aktualizálása,  

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

döntésre  

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása  

 

Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érde-

kében 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 megvalósí-

tásában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, 

az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat hon-

lapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről dr. Ritgasser Richárd, 

jegyző felel:  

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

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

nerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

ményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden pon-

ton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

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

péseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

hangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsola-

tos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  
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- 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 Esély-

egyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesü-

léséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szol-

gáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, 

és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződés-

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

ség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak meg-

valósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működte-

tése.) 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

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

lat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intéz-

kedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámo-

lót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képvise-

lőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

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

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

ról. 

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

teszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

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

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

kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Homokmégy község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 

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

 

III. Ezt követően Homokmégy község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (mely-

nek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 

 

 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
Homokmégy Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 



 


