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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

 

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

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

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

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva Görgeteg Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  



 4 

Görgeteg község Somogy megye déli részén, a Nagyatádtól Barcsig vezető 68-as főút mentén 

fekszik, közeli szomszédja Lábod község, de nincs nagy távolságra a két város, Nagyatád és Barcs 

sem. Közigazgatási területéhez tartozik Rinyatamási, ahol gróf Széchenyi Aladár felépítette a ma 

is álló vadászkastélyt.       

 

         Görgeteg címere 

                                                 

 
 
 
 
 
Heraldikai leírás: Ívelt oldalú ékeléssel három részre osztott álló csücskös talpú pajzs, melynek 

első arany mezejében vörös kettős kereszt látható, a második arany mezőben vörös hatágú 

csillagtól és újholdtól kísért jobbra fordult, kettősfarkú koronás vörös oroszlán áll, mely első lábait 

ragadozásra nyújtja. Az alsó kék mező alján, ezüst hullámvonallal vágott pajzstalpból, felülről 

nyolcágú arany csillagtól kísért fekete vízimalom-kerék emelkedik ki. A pajzsot mindkét oldalról 

egy-egy, arany makkokkal megrakott alul keresztbe tett szárú zöld tölgyfaág keretezi. 

Magyarázat: A kettős kereszt egyszerre utal a lakosság keresztény hitére, valamint a korábbi 

birtokosokra, a veszprémi püspökségre és a Széchényi családra. A XX. század elején 

Nagykunságból származó telepesek költöztek a görgetegi határba, ezt jelképezi az oroszlán, mely 

a kunok címeréből származik. A fekete vízimalom-kerék a község hajdani jelentős iparára, a 

vízimolnárságra utal. A nyolcágú csillag a település korábbi pecsétjéből átvett elemként a 

reformátusvallású lakosságot, míg a tölgyfaágak a község természeti környezetét jelképezik. 

Történelmi visszatekintés 

 Görgeteg község Somogy megye déli részén, a Nagyatádtól Barcsig vezető 68-as út mentén 

fekszik, közeli szomszédja Lábod, de nincs nagy távolságra a két város, Nagyatád és Barcs sem. A 

falu közelében található a Rinya-patak leágazása, néhány kilométerre halastavak egész rendszere 

látható. Bár közvetlen vasúti közlekedés nincs, de az autóbuszjáratok könnyen elérhetővé teszik a 

községet. A falu környezetével bőkezűen bánt a természet, az erdők vadban bővelkednek, ami 

azért a növénytermesztés szempontjából jelentős károkat is jelent. Görgeteg közigazgatási 

területéhez tartozik Rinyatamási, amely területet 1890-ben vásárolt meg gróf Széchenyi Aladár, 

majd felépítette a ma is álló vadászkastélyt, amely ma már egy neves olasz család tulajdonában 

van. 

Görgeteg község lakói a korábbi évszázadokban a földművelésből és az állattartásból éltek meg a 

homokháton, ahol elsősorban a burgonya terem meg. A falu írott története 1193-ig vezethető 

vissza, amikor III. Béla - a székesfehérvári keresztesek javait megerősítő - levele készült. Egy 

későbbi, 1360-ból származó oklevél Gurgeteg formában említi a települést, mint a veszprémi 

püspökség legrégibb birtokát. A hatvan évvel később született feljegyzések, pedig a Szent Kozma 

és Domján tiszteletére emelt templomról őriznek adatot. A mai formában is használt Görgetegként 

az 1535-ös iratok nevezték először a falut. A XVI. században földesura volt Perky Lajos és Alya 

Mátyás, a török adólajstrom 16 görgetegi házat vett számba. A XVII. századból a református 

prédikátorról maradt írásos emlék, abban az időben Sümeg várának tartozéka volt a település. 

Az úrbéri birtokrendezésre 1851-ben került sor, húsz évvel később már ezernél is több lakója volt 

Görgetegnek. Ebben az időben jelentős vízrendezésbe kezdtek a helyi földesurak, a mocsarak 

lecsapolásával új legelőket és szántóföldeket hoztak létre. A századfordulót követően gróf 
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Széchenyi Aladár volt a földbirtokos, az ő idejében indult meg a gazdasági fejlődés. 

Hitelszövetkezet, majd fogyasztási és értékesítési szövetkezet alakult, egymás után jöttek létre a 

társadalmi szerveződések. 1933-ban 13 iparos és hat kereskedő élt a településen, ahol több 

vízimalom és egy "szeszgyár" is működött. A második világháborút követően 1952-ben alakult 

meg az első termelőszövetkezet, amely azonban igen rövid életű volt. Az 1960-ban létrejött 

Búzakalász Mgtsz azonban már egészen 1990-ig gazdálkodott, ám ekkor gazdasági társaságokra 

bomlott. 

A veszprémi püspökség az 1890-es években kezdte felparcellázni földjeit, s a telkeket 

kunszentmártoni telepes földművesek, valamint a környékbeli cselédek vették meg. Így alakult ki 

1902-1903-tól Kuntelep, amely 1905-ben községgé alakult, 35 év múlva egyesült Görgeteggel 

(ekkor 878 lakost számlált). 1949-től újból kisközség lett, s önálló tanáccsal működött. Két évtized 

múlva Görgeteg, Kuntelep és Rinyaszentkirály községi közös tanácsot hozott létre, amely az 

1990-es választásokig állt fenn. Az egykor betelepült kunok az évtizedek során összeolvadtak a 

helybeliekkel, a XX. század utolsó éveiben hunyt el utolsó képviselőjük. Nem őriznek már sem 

hagyományt, sem népviseletet, a szokások is elhalványultak. 
 
 

A település jelene 

 
Görgeteg Község Önkormányzata, valamint Rinyaszentkirály Község Önkormányzata 

1990.10.26-tól közösen létrehozta a Görgeteg Rinyaszentkirály Községek Körjegyzőségét - 

Görgeteg székhellyel. 2013. április 1. napjától Lábod, Görgeteg, Háromfa, Nagykorpád, 

Rinyaszentkirály, valamint Rinyabesenyő községekkel közösen megalakított Lábodi Közös 

Önkormányzati Hivatal (Lábod székhellyel) segíti a település működését és a lakosság életét.  

Görgeteg községben önkormányzati fenntartással egy napköziotthonos óvoda üzemel. 

Helyben folyik az általános iskolai nevelés –oktatás. A Képviselő–testület döntése alapján az 

iskola állami fenntartásba adásáról szóló megállapodást kötött az önkormányzat a Nagyatádi 

Tankerülettel. 2013. január 1. napjától az intézmény állami fenntartásba került.  

Görgeteg község utcái rendezettek, portái gondozottak, az önkormányzat és 

intézményeinek épületei felújítottak, folyamatosan karbantartottak. Az utcák aszfaltburkolattal 

vannak ellátva.  

A település vezetékes vízzel, szennyvízcsatorna és villamos energia hálózattal, kábeltelevíziós-, és 

telefonhálózattal ellátott. A falu lakossága számára biztosított a szélessávú internet hozzáférés. A 

kommunális hulladékszállítás szintén megoldotta településen. A parkok, közterületek virágosak, 

sok zöld terület található a faluban. A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, 

éghajlatából, talajösszetételéből adódóan elsősorban erdő és mezőgazdasági tevékenység 

folytatására alkalmas. A településen több család megélhetését biztosítja erdőgazdálkodási, vagy 

mezőgazdasági termelő tevékenység, ezek azonban nagy létszámú munkaerőt nem 

foglalkoztatnak, inkább családi gazdálkodásról beszélhetünk.  

Somogy megye déli részén az utóbbi időben ipari üzemek nem létesültek, így ipari 

termelés kialakulására nem került sor. A lakosság nagyarányú munkanélküliségét az is 

befolyásolja, hogy a település a nagyobb városoktól messze helyezkedik el. A távolság, a közúti 

közlekedés kedvezőtlen mivolta és a vasúti közlekedés hiánya miatt az ingázás eléggé problémás.  

A településen a Postahivatal helyben működik. A görgetegi óvodában közel félszáz gyermekkel 

foglalkoznak, az intézményben jelentős korszerűsítési munkát végeztetett a fenntartó 

önkormányzat a közelmúltban. A mintegy 60 millió forintos fejlesztés révén megújult 

csoportszobák, modern szociális helyiségek, tornaszoba szolgálja a jelentős részben hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelését. Az általános iskolában mintegy 120 diák oktatása folyik.  

A falu kulturális és közéleti programjainak az 1990-es években épített tetszetős faluház ad otthont. 

Kuntelepen nagy hagyományokkal rendelkező könyvtár szolgálja az olvasóközönséget. 

Az egészségügyi szolgáltatásokat az itt élő háziorvos látja el. A rászorulóknak szociális 

étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít az önkormányzat.  
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Görgetegen még ma is a mezőgazdaság a megélhetés fő forrása, bár szép számmal vannak 

vállalkozások is. A 44 vállalkozó között megtalálhatók az iparosok és a kereskedők, de az egyéni 

gazdák is. Munkalehetőséget az önkormányzat mellett három vállalkozás, a Gazda Trans Kft, a 

Kvalitás Kft. és Drawa Kft. nyújt.  Fejlesztésre vár a falusi vendéglátás,  jelenleg a Vasút utcai 

vendégházakban mintegy 6 vendég, valamint a Tájházban  5-7 vendég elszállásolására van 

lehetőség. A faluba látogató vendégeknek számtalan érdekes programot tudnak ajánlani a 

környéken: közel a csokonyavisontai gyógyfürdő, a környék erdői, halastavai élmény dús 

kirándulásra csábítanak, Rinyaszentkirály községben szarvasfarm, Petesmalomban vidrapark 

látogatható, Görgetegen pedig, vendégmarasztaló lakosok fogadják az idegent.  

A faluban két kisebb vegyesbolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban élelmiszert) a lakosok 

számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran vásárolnak az emberek Nagyatádon, 

Kaposváron, a nagyobb üzletláncok áruházaiban. A településen számos civilszervezet 

tevékenykedik:  

 

 Görgetegi Baráti Kör 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Görgetegi Érdekvédelmi Egyesület 

 Görgetegi Romákért Egyesület 

 „Reményt az Életnek” Alapítvány 

 „Rinya-Menti Mozgáskorlátozottakért” Alapítvány 

 Görgetegi Község- és Közösségépítő Alapítvány 

Demográfiai helyzet bemutatása 

Görgeteg község lakónépességére a 2015-2020 között kismértékű csökkenés jellemző, ami az 1. 

számú táblázat adataiból jól megfigyelhető.  

A csökkenés leginkább abból eredeztethető, hogy a településről elköltözött 2 nagyobb létszámú 

család, így a lakónépesség száma öt év távlatában, 2016 és 2020 között 26 fővel csökkent, ez 

mintegy 2,2 %-os csökkenést eredményezett a lakónépesség számában. 

 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2015 1 135 bázis év 

2016 1 141 100,53% 

2017 1 139 99,82% 

2018 1 129 99,12% 

2019 1 097 97,17% 

2020 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma 
(férfiak TS 004, nők TS 006) 

572 572 1144 50,00% 50,00% 

0-2 évesek (összes száma 
TS 008, aránya TS 009) 

    41 3,58% 

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

aránya TS 013) 
104 83 187 9,09% 7,26% 

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

aránya TS 017) 
19 20 39 1,66% 1,75% 

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

aránya TS 021) 
346 316 662 30,24% 27,62% 

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

aránya TS 025) 
39 34 73 3,41% 2,97% 

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

028, aránya TS 029) 
64 119 183 5,59% 10,40% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az állandó népesség életkor és nemek szerinti bontása tekintetében a 2. számú táblázatból is 

kitűnik, hogy a férfiak és a nők száma közel azonos a 0-14 éves, a 15-17 éves, 60-64 éves 

korosztály esetén, a 18-59 éveseknél a férfiak aránya a nagyobb, a 65 év felettiek közül a nők 

vannak többségben. Esélyegyenlőség szempontjából ez a réteg kiemelt figyelmet kell, hogy 

kapjon. 

 

A lakosság korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy magas az időskorúak lakosságon belüli 

aránya, ami kiemelt és egyre növekvő terhet ró a szociális ellátórendszer egészére. A településen 

élő lakosság korösszetételéből leolvasható, hogy 2018-ban a lakónépesség 22,3 %-a volt 60 év 

felett.  

A rendelkezésünkre álló adatok - 3. számú táblázat - alapján látható, hogy 2018. óta a 65 év feletti 

lakosság aránya a 14 év alattiakkal összehasonlítva nem változott jelentősen, így ezekből az 

adatokból nem lehet következtetést levonni. Mindezek ellenére fontos az idősek fokozott 

ellátására, valamint komfortérzetük javítására figyelmet fordítani. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 026 és TS 
028 összesen) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési 

index 
%  

(TS 030) 

2015 188 202 93,07% 

2016 188 189 99,47% 

2017 183 189 96,83% 

2018 183 187 97,86% 

2019 182 182 100,00% 

2020 - - - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

     

 

 
 

A belföldi vándorlások szemléltetését a 2015 és 2020 közötti időszakban vizsgáljuk.  

Megfigyelhető, hogy az oda és elvándorlás mértéke összességében megegyezik. A 2015. évben 

kiugróan nőtt az odavándorlók száma, ami annak köszönhető, hogy a településen talált magának 

otthont 3 nagyobb létszámú család is. 

 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2015 33,21 
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2016 3,51 

2017 1,75 

2018 -7,94 

2019 -19,77 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 
A településre történő odavándorlás a közeli falvakból, az itt élők rokonok közelébe való 

odaköltözés jellemző.  

Megfigyelhető, hogy munkanélküli fiatalok nagyobb városokban, vagy külföldön próbálnak 

szerencsét a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók iskolai tanulmányaik befejezésével nem 

térnek vissza Görgetegre, a nagyvárosokban maradnak. 

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2015 4,49 

2016 2,64 

2017 -5,26 

2018 1,76 

2019 -8,09 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az 5. számú táblázat alapján megállapítható, hogy míg a 2015-2016-os években a településen a 

természetes szaporodási ráta pozitív volt, addig az azt követő években azzal ellentétes tendencia 

figyelhető meg. A 2017-es évtől kezdődően a halálozások száma már magasabb, mint a születések 

száma, amely alapján megállapítható, hogy a település lakossága elöregszik. 
 

 

Értékeink, küldetésünk 

Görgeteg Község Önkormányzatának célja, hogy a településen élők számára elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű személyek 

esélyegyenlőségét az élet minden területén. A cél minél hatékonyabb és eredményesebb 

megvalósítása érdekében Görgeteg Község Önkormányzata megalkotta a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját, melyet a jogszabályban meghatározott időközönként felülvizsgál. A program 

potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi célcsoportjai a mély szegénységben élők és a 

romák, a gyermekek, a nők, az idősek, valamint a fogyatékkal élő személyek. A célcsoportok 

helyzetelemzése során megállapításra kerül, hogy a Görgetegen élő hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, 

szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján milyen 

esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. A problémák feltárását, összegzését követően 

intézkedések fogalmazódnak meg a problémák kezelésének lehetőségei kapcsán és beazonosításra 

kerülnek a problémák megoldásához szükséges beavatkozások megvalósítói. 
 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Görgeteg Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
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intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).  

 

 

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

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

együttműködések kialakításával. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

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

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

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

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

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

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

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

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

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

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

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

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

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

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

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

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

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

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Görgeteg Község helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumai 

mindegyikébe beépült az esélyegyenlőség szempontja. 

A település gazdasági programjában igen nagy hangsúlyt kapnak a kormány prioritásként kezelt 

fejlesztési irányai: az oktatás területén az oktatási reform keretében cél, hogy esélyegyenlőséget 

teremtő korszerű közoktatás jöjjön létre, a közigazgatás területén szolgáltatásközpontú 

közigazgatás elterjedése valósuljon meg.  

   A közlekedési infrastruktúra fejlesztése során cél az ország egységének megteremtése, az 

elszigeteltségek csökkentése. Az infrastrukturális fejlesztések (járda, akadálymentes buszváró) a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést segítik, az informatikai infrastruktúra megteremtése és 

fejlesztése a tudáshoz, információkhoz jutás feltételeit biztosítja. 

Megjelenik az esélyegyenlőség elve a gazdasági program településfejlesztési céljai között is: az 

önkormányzat álláspontja szerint háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, 

vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik. A helyi adópolitikai célkitűzések megalkotásakor 

nagy hangsúlyt kapott a méltányosság elve. 

   A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében az önkormányzat igen fontosnak 

tartja a szolgáltató jellegű közigazgatást, és a közintézmények akadálymentesítését. 

A helyi közbiztonság javítását célzó intézkedések, az oktató és nevelő tevékenység 

minőségbiztosítási rendszere mind a színvonalas, minden réteg által „élhetőbb” település 

megvalósulását szolgálják. 

   Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében az önkormányzat kezdeményezi az 

egészségügyi, higiéniai szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny településrészek 

felkutatását, és a helyzet javítására vonatkozó programok kidolgozását, majd megvalósítását, 

különös tekintettel a rossz körülmények között élőkre. 

   A gazdasági programban rögzítik a lakosság számára biztonságot nyújtó szociális háló 

megteremtésének fontosságát. Ennek érdekében a képviselő-testület rendszeresen felülvizsgálja a 

helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.  

   Az önkormányzat kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat. Rendszeresen 

felülvizsgálja a helyi gyermekvédelmi, gyámügyi rendeletet. Együttműködik a gyermekvédelmi 

rendszerrel, biztosítja a családsegítő és gyermekvédelmi, valamint a védőnői szolgálat 

működésének feltételeit. Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges 

életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe 

került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak. 

Az Önkormányzat képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatalon keresztül biztosítja Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat jogainak érvényesülését. 

   Görgeteg jelenleg kistérségi szintű szociális szolgáltatástervezési koncepcióval és közoktatási 

intézkedési tervvel rendelkezik. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció azzal a céllal íródott, 

hogy átfogó képet nyújtson a Nagyatádi Kistérségen belüli települések ellátási kötelezettségének 
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helyzetéről, a szociális szükségletekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről. Alapelvei között 

említi az emberi méltóság, az állampolgári jogok tiszteletben tartását a szociális eljárások során, a 

szociális ellátásokat igénybe vevő személy életfeltételeinek javulását, jogainak és érdekeinek 

érvényesítését, a szociális minimum biztosítását mindenki számára. Mindennemű hátrányos 

megkülönböztetést, előítéletet elutasít. Fontosnak tartja az egyén autonómiájának megőrzését, a 

gyermekek és felnőttek családban éléséhez való jogát. A helyi társadalom zavartalan együttélését, 

valamint a fogyatékossággal élő emberek önrendelkezési jogát. 

Célcsoportjai között említi az esélyegyenlőség szempontjából is releváns veszélyeztetett rétegeket. 

Szakmai célkitűzései is teljesen összhangban vannak a HEP céljaival: Pl. az idősek 

lakókörnyezetükben történő egyénre szabott mentálhigiénés gondozása, a jövedelemmel nem 

rendelkező időseknél, rokkantaknál fontos az alapvető megélhetési, gondozási feltételek 

szociálpolitikai eszközökkel való biztosítása. A veszélyeztetett családok gyermekeinél meg kell 

erősíteni a gyermekjóléti ellátások, napközbeni ellátások igénybevételének lehetőségeit. A 

speciális ellátást igénylő csoportok gondozási feltételeinek megteremtése. A fogyatékos 

személyek társadalmi integrációjának erősítése, s e célhoz hozzárendelhető eszközök 

(akadálymentesítés, védett munkahelyek, személyi segítés) biztosítása. 

Értékei is analógiát mutatnak a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal: szabadság, egyenlőség, 

igazságosság, szolidaritás, méltányosság, hatékonyság. 

    A romák számarányának növekedése az utóbbi években gyorsult fel, amihez hozzájárult, hogy 

létszámuk növekedésével párhuzamosan jelentősen csökkent a települések nem roma népessége a 

természetes fogyás és az elvándorlás következtében. Helyzetüket és életkilátásaikat tovább rontják 

az alacsony iskolázottságukból eredő hátrányok.  

   Rajtuk kívül azonban még más csoportokat is fenyeget a közösségi életből és a munkaerőpiacról 

való kirekesztődés, úgymint: nagycsaládosokat, időskorúakat vagy a régióban az országos átlagot 

meghaladó arányú, több gyermeket egyedül nevelő szülőket. 

   Görgeteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló rendeletében 

a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szociális rászorultságtól függően a 

következő pénzbeli ellátásokat állapítja meg: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 

segély, normatív lakásfenntartási támogatás. Az önkormányzat biztosítja a szociális információs 

szolgáltatást, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, a családsegítést is. 

 

 Görgeteg Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendelete 

 Településrendezési Terv 

 Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 

 Görgeteg Község Önkormányzatának 4/2015 (III.1.) rendelete a szociális pénzbeli és  

 természetbeni ellátásokról 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Megállapodása 

 Rinyamenti Kistérség Stratégiai Fejlesztési Programja 

 

A megállapodás az egészségügyi, a szociális, valamint a család-, gyermek- és ifjúságvédelem 

feladatainak ellátására irányul. Az egészségügyi szolgáltatás esetében a társulás a központi orvosi 

ügyeletet közösen tartja fenn. A Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. Egészségügyi 

Központ) központi orvosi ügyelet a háziorvosi praxishoz kapcsolódó sürgősségi betegellátást a 18 

társult települési önkormányzat működési területére kiterjedően végzi. A kistérség szociális 

feladatainak ellátását a Társulás által alapított és fenntartott intézmény útján látja el. A Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő intézmény, a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ. 
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A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ intézményegységei: 

  Bölcsőde intézményegység 

  Lábodi intézményegység 

  Nagyatádi intézményegység 

  Segesdi intézményegység 

A társulás mikro-körzeti központok keretében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. 63-64. §-aiban, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40 §-aiban meghatározott feladatok közül az alábbiakat látja el: 

 bölcsődei ellátás szervezése, 

 családi napközi, 

 családsegítő szolgálat működtetése, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése, összehangolása és fejlesztése, 

 házi segítségnyújtás biztosítása, 

 gyermekjóléti szolgálat működtetése, 

 Idősek Otthona 

 támogató szolgálat 

 közösségi ellátás (közösségi pszichiátriai ellátás) 

 szociális étkeztetés 

 szakmai tanácskozást szervez a szociális ellátó rendszerben résztvevő szakemberek 

számára, 

 e területen megjelenő pályázatok figyelése, pályázati forrásgyűjtés és pályázatok 

elkészítése, 

 térségi konferenciák, rendezvények szervezése, szakmai anyagok, kiadványok készítése, 

 elkészíti, a kistérségi településekre kiterjedt szociális szolgáltatástervezési koncepciót, 

illetve összehangolja a települési koncepciókat. 

 

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, 2011. évi 

népszámlálás adataiból, a településen működő intézmények nyilvántartásaiból, valamint az 

önkormányzati nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Adathiány felmerülésekor esetenként 

becslésre támaszkodtunk. Előzetesen feltérképezésre és áttanulmányozásra kerültek a vonatkozó 

jogszabályok, törvényi rendelkezések, a helyi képviselő-testületi előterjesztések és az azok 

nyomán meghozott határozatok, valamint Görgeteg község meglévő hatályos önkormányzati 

dokumentumai, a kapcsolódó önkormányzati szakmai anyagok. Azon területekhez kapcsolódóan, 

ahol nem állt rendelkezésünkre adat, ott azok összegyűjtésére, a valós állapotok megismerésére, 

feltérképezésére a helyi esélyegyenlőségi programban intézkedést írtunk elő. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység nem etnikai probléma 

A mezőgazdaság nem tudja eltartani a vidéki népességet, a szegénység pedig feltartóztathatatlanul 

terjed főleg a kistelepüléseken - figyelmeztet Juhász Pál, a Budapesti Corvinus Egyetem 

tudományos főmunkatársa. A szociológus-közgazdász szerint az 1960-as évek eleje óta nem volt 

ennyi szegény a falvakban Magyarországon, mint ma. A helyzet annyival rosszabb, mint fél 

évszázada, hogy napjainkban már vannak olyan falvak, ahol csak szegények élnek. 

A mélyszegénység egy viszonylag új, azonban manapság egyre gyakrabban emlegetett fogalom. 

Ezen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki(k) tartósan a létminimum 

szintje alatt él(nek), és szinte esélye/ük sincs arra, hogy ebből a helyzetből-önerőből kilépjen(ek). 

A mélyszegénység igen összetett jelenség, amelynek oka többek között a társadalmi és gazdasági 

hátrányokban, az iskolai végzettség és a foglalkoztatottságbeli hiányokban mutatkozik meg, és 

ezáltal súlyos megélhetési zavarokhoz vezet. A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási és táplálkozási körülményekben, valamint az érintett személyek 

egészségi állapotában is jelentkezik. 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - 

(2011-2020.) című dokumentum előszavában foglaltak szerint „Ma Magyarország egyik 

legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos 

romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, 

mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos 

helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási 

körülmények” A dokumentum megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) 

ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 

szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben 

élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 

ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.” 

A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon 

hivatalosan az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, tekintettel arra, hogy az 

adatvédelmi törvény értelmében a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó személyes adat 

különleges személyes adatnak minősül, amelyet – a törvényben meghatározott eseteket kivéve - az 

érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani. A beilleszkedni vágyás illetve a 

cigányokkal szembeni előítéletek miatt azonban Magyarországon ma a roma népesség egy része 

nem szívesen vállalja roma identitását, éppen ezért számukat megmondani nagyon nehéz 

vállalkozás. Településünkön a 2011. évi népszámlálás során 210 fő vallotta magát romának, így a 

település roma lakosainak aránya mintegy 20 %, de a valóságban a roma lakosság aránya mintegy 

10%-kal magasabbra tehető. A településen élő roma lakosság nagyobb hányada halmozottan 

hátrányos helyzetűnek minősül. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Görgeteg község Somogy megye déli részén található, lélekszáma az elmúlt években jelentősen 

nem változott.    

A munkahellyel rendelkezők nagyobb része naponta ingázik a környező városokban található 

munkahelyekre, legtöbben a helyközi autóbuszjáratokat veszik igénybe. 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.  Görgetegen élő lakosok 

jövedelmi helyzetén is jól érzékelhető a jelenleg javuló gazdasági változások hatása. Az 
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önkormányzat felmérései és segélyezési mutatói alapján megfigyelhető, hogy a településen élők 

jövedelmi viszonyai kis mértékben, de javultak. Évről évre egyre kevesebben veszik igénybe a 

különböző, rendszeres szociális pénzbeli juttatásokat. Így: foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

lakásfenntartási támogatást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, stb. 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 
0-1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az állandó népesség 
 %-ában (TS 060) 

2015 39,85 51,99 

2016 44,70 53,54 

2017 45,64 48,02 

2018 47,90 48,36 

2019 45,00 41,45 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 

A 3.1 számú táblázat adataiból megállapítható, hogy a településen az utobbi időszakban, évről-

évre a lakosság nagyobb hányada fizet személyi jövedelemadót, ami a foglalkoztatottság 

növekedését mutatja. Közülük csökkent a 0-1000000 Ft-os jövedelemsávba tartozók aránya, amit 

vélhetően a magasabb jövedelem okoz. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP-ben elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
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(továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

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

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

A település aktív korú lakosainak jelenleg kb. 20 %-át érinti a munkanélküliség (3.2.1 számú 

táblázat).  

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

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

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2015 19,09% 13,92% 16,51% 

2016 16,26% 12,66% 14,46% 

2017 21,57% 15,57% 18,57% 

2018 25,25% 19,46% 22,36% 

2019 22,45% 18,67% 20,56% 

2020 - - 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

Az aktív korú népességen belül nyilvántartott álláskeresők száma a 2015-2019-es időszakban hol 

növekvő, hol csökkenő tendenciát mutat, de ennek mértéke nem számottevő. A nemek szerinti 

megoszlást figyelembe véve a férfiak, minden esetben magasabb arányban jelennek meg, mint a 

női álláskeresők. A 3.2.2 táblázatban bemutatott korcsoport szerinti vizsgálat alapján jellemző, 

hogy a nyilvántartott álláskeresők között legalacsonyabb a 20 éves és fiatalabb, valamint a 56-59 

és 59 év felettiek aránya, amely az idősebb korcsoport esetében a nyugdíjba vonulás, míg a 

fiatalabb korosztály esetében a tanulással eltöltött idő kitolódását jelezheti, ennek következtében a 

fiatalok később kerülnek ki a munkaerőpiacra. Az idősebb korcsoportba tartozók esetében a 

nyugdíjkorhatár emelkedése miatt megnőtt a nyilvántartásban szereplők száma. 



 20 

 
 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő 
összesen 

134 115 147 174 158 0 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 14,00 11,00 13,00 8,00 5,00 n.a. 

% 10,45% 9,57% 8,84% 4,60% 3,16% - 

21-25 év (TS 038) 
Fő 18,00 26,00 26,00 26,00 23,00 n.a. 

% 13,43% 22,61% 17,69% 14,94% 14,56% - 

26-30 év (TS 039) 
Fő 8,00 8,00 9,00 19,00 17,00 n.a. 

% 5,97% 6,96% 6,12% 10,92% 10,76% - 

31-35 év (TS 040) 
Fő 14,00 14,00 13,00 17,00 15,00 n.a. 

% 10,45% 12,17% 8,84% 9,77% 9,49% - 

36-40 év (TS 041) 
Fő 21,00 14,00 11,00 19,00 17,00 n.a. 

% 15,67% 12,17% 7,48% 10,92% 10,76% - 

41-45 év (TS 042) 
Fő 11,00 11,00 23,00 25,00 21,00 n.a. 

% 8,21% 9,57% 15,65% 14,37% 13,29% - 

46-50 év (TS 043) 
Fő 21,00 10,00 13,00 20,00 18,00 n.a. 

% 15,67% 8,70% 8,84% 11,49% 11,39% - 

51-55 év (TS 044) 
Fő 12,00 5,00 16,00 16,00 20,00 n.a. 

% 8,96% 4,35% 10,88% 9,20% 12,66% - 

56-60 év (TS 045) 
Fő 11,00 9,00 13,00 13,00 12,00 n.a. 

% 8,21% 7,83% 8,84% 7,47% 7,59% - 

61 éves, vagy afeletti 
(TS 046) 

Fő 4,00 7,00 10,00 11,00 10,00 n.a. 

% 2,99% 6,09% 6,80% 6,32% 6,33% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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 Az álláskeresők adatait elemezve fontos vizsgálni a munkanélküliség időtartamát. A 

statisztikákban a 180 napnál régebbi regisztrálás az egyik fontos mérföldkő. A vizsgált időszakban 
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a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya növekedést mutat a 2015-es évhez 

viszonyítva, amikor is 48,51 % volt, de jelenleg is 51,27 % körül van. Ezen adatok azt mutatják, 

hogy azok a munkanélküliek, akik 180 napnál régebben regisztráltak, nehezen tudnak ismét 

elhelyezkedni. Az adatokból megállapítható, hogy mind a nők, mind a férfiak magas hányadban 

jelennek meg a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek között, amely arra enged 

következtetni, hogy az elhelyezkedési lehetőségeik javítására a valós okok és a tényleges helyzet 

felmérését követően beavatkozásokat szükséges foganatosítani, akár foglalkoztatási program, akár 

átképzés, szakképzés keretében. 

 
 

 

 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 
 

 

A görgetegi, valamint a térségi álláskeresőket a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya fogadja. Jelentős szerepük van a munkaerő-piaci képzések 

lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az 

intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is részt vehetnek, 

amennyiben az igényeik alapján munkaviszonyban állók, vagy felvételre kerülők előzetes 

képzéseit igénylik.  

 

A 3.2.6. számú táblázat adatait nézve megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma kb. 

18 %-kal nőtt 2015 és 2019 közötti időszakban. A nyilvántartott összes álláskeresők számához 

viszonyítva 10 % a 8 általánosnál alacsonyabb és mintegy 47 %-os mértékben jelenik meg a 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (3.2.4 számú táblázat). Az alacsonyan képzett, 

illetve végzettség nélküli munkanélküliek aránya stagnál a végzettséggel rendelkezőkhöz képest.  

 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje 
nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 058) 

% % 

2015 48,51% 52,31% 

2016 49,57% 43,86% 

2017 64,63% 41,05% 

2018 49,43% 44,19% 

2019 51,27% 40,74% 

2020 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2015 134 17 12,69% 64 47,76% 53 39,55% 

2016 115 14 12,17% 49 42,61% 52 45,22% 

2017 147 14 9,52% 83 56,46% 50 34,01% 

2018 174 23 13,22% 86 49,43% 65 37,36% 

2019 158 23 14,56% 73 46,20% 62 39,24% 

2020 n.a. n.a. - n.a. - - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 

 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 
Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma 
(TS 050) 

Közfoglalakoztatottak  száma 
(TS 055) 
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Fő  (éves átlag - fő) 

2015 97 87 

2016 134 114 

2017 97 87 

2018 43 63 

2019 37 50 

2020 n.a. 53 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

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

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét a településen sajnos nagyban határozzák meg a 

mobilitási tényezők, mivel a legközelebbi város Nagyatád kb: 20 km-re található, és ott is 

korlátozottak az álláslehetőségek. A megyeszékhely kb: 60 km-re van, ami jelenlegi közlekedési 

viszonyok ismeretében az ingázás tekintetében soknak mondható. A mindennapi ingázást nem 

minden álláskereső tudja felvállalni, illetve nem minden munkáltató tudja tolerálni. Az ingázást a 

nem megfelelő tömegközlekedés sem könnyíti meg. Kevés a járatszám, és az is nehezen 

illeszthető a munkaidőhöz.  

Az információs tényezők is meghatározóak, e területen fejlődés szükséges, hiszen jelenleg 

hiányzik egy megfelelő, kialakult rendszer. Az önkormányzat és a Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának tájékoztatásain kívül nincs más információs lehetőség az álláskeresőknek. 

A települési önkormányzat által saját erőből, illetve pályázati támogatásból megvalósított 

beruházások kis volumenűek, azok a település foglalkoztatási helyzetét nem befolyásolják. A 

településen nincs olyan jelentős vállalkozás, amely az általa folytatott gazdasági tevékenysége 

során jelentős számú, helyi álláskereső számára tudna állást biztosítani. 

  

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 
Az álláskeresők száma kissé emelkedett az utóbbi években, hiszen az alulképzett álláskeresők továbbra sem 

tudnak könnyen elhelyezkedni, a térségre nem jellemző, hogy ezt a réteget nagy számban foglalkoztatni 



 25 

tudó munkahelyek jöttek volna létre. A férfiak inkább a feketegazdaságban (erdő és mezőgazdaságban) 

idényjellegű munkát vállalnak, hiszen más lehetőségük nincs.  

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a 2015. és 2019. között a felére csökkent, ami talán annak 

köszönhető, hogy a fiatalok az általános iskola befejezése után nagyobb arányban tanulnak tovább, és 

ezáltal könnyebben elhelyezkednek.  

Az oktatásból a munkaerőpiacra történő átmenetet megkönnyítő program jelenleg nincs a településen, és 

információ sem áll rendelkezésre arról, hogy indul e ilyen a közeljövőben. 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők 

száma 
(TS 053) 

Fő Fő 

2015 134 23 

2016 115 25 

2017 147 26 

2018 174 22 

2019 158 12 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

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

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

A felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek közül a nagyatádi székhelyű 

munkaügyi központot, valamint a kaposvári székhelyű Somogyi Munkanélküliekért 

Alapítványt kell megemlíteni. Mindkét szervezet segítséget és információt nyújt az 

esetleges munkalehetőségekről, képzésekről. A településen lévő felnőttképző 

programokban a közfoglalkoztatási programokat kell kiemelni, de itt visszautalunk a 

már korábban is megemlített felnőttképzésre, amely a nyolc általános iskolai osztály 
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megszerzésére irányul. Ez azért jelentős, mert a nyolc osztály megléte nélkül az adott 

személy semmilyen szakmát nem tud elsajátítani, amelynek hiánya csökkenti a 

munkaerő-piacra való belépést. Erre vonatkozólag intézkedési terv fogalmazódhatna 

meg.  

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben a mélyszegénységben élők és romák 

foglalkoztatására vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

A helyi adatgyűjtés során nem merült fel hátrányos megkülönböztetés a foglakoztatás 

területén. Az önkormányzat nem alkalmaz diszkriminatív eljárást, minden esetben eleget 

tesz a jogszabályban meghatározott kötelezettségének 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

A digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei biztosítottak a 

településen. 

Több számítógép is rendelkezésre áll a könyvtár épületében, mely bárki által szabadon 

hozzáférhető és elérhető. A közművelődési szakember mindenki számára segítséget nyújt a 

digitális ismeretek bővítésében 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

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

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2015 134 17,99% 18 13,43% 

2016 115 15,05% 11 9,57% 

2017 147 19,17% 29 19,73% 

2018 174 22,92% 29 16,67% 

2019 158 21,56% 27 17,09% 

2020 n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A táblázatokban szereplő időszakban a nyilvántartott álláskeresők száma, valamint az álláskeresési 

ellátásban részesülők száma egy év kivételével (2018.év) kiss mértékben ugyan, de emelkedő 

tendenciát mutat, az álláskeresők  száma a lakosságszámhoz viszonyítva állandósulni látszik.  Ez a 

állandóság figyelhető meg a nyilvántartott álláskeresési ellátásban részesülők esetében is. 
 

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő nyilvántartott 
álláskeresők száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2015 75 55,97% n.a. - 93 69,40% 

2016 66 57,39% n.a. - 77 66,96% 

2017 86 58,50% 112 76,11% 115 78,23% 

2018 104 59,77% 95 54,56% 133 76,44% 

2019 100 63,29% 107 67,70% 127 80,38% 

2020 n.a. - n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

A nyilvántartott álláskeresőket az állam, illetve az önkormányzat igyekszik pénzbeli és egyéb 

támogatásban részesíteni, egyrészt jövedelmi helyzetük, másrészt esetleges munkaerőpiacra jutási 

esélyeik javítására. Az önkormányzat szociális rendelete széleskörűen tartalmazza azokat a 

különféle települési támogatási formákat, amelyek valóban érdemi, hathatós segítséget 

jelenthetnek az állásukat elvesztett helyi lakosok számára. A táblázatból látható, hogy az elmúlt 
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időszakban sajnos számuk egyre nő. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők száma is hasonlóan magas számon állandósult. 

 
 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 5 

2018 6 

2019 5 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 

 
 

A községben a lakosságszámhoz képest szerencsére nem számottevő az egészségkárosodási, 

vagy gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők száma, amely létszám azonban állandósulni 

látszik.  

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
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hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 

száma 1000 
lakásra 
(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya (TS 
074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2015 436 n.a. n.a. 33,94% - 96,33% 

2016 436 n.a. n.a. 33,94% 85,78% 96,33% 

2017 436 n.a. n.a. 33,94% 86,70% 96,33% 

2018 436 n.a. n.a. 33,94% 91,06% 96,33% 

2019 436 n.a. n.a. 33,94% 94,27% 96,33% 

2020 n.a. n.a. n.a. - - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
   

 
 

 

A településen 436 lakás (családi ház) van, ebből van néhány elégtelen lakáskörülményeket 

biztosító lakás is, melyeket már évek óta nem használnak lakás céljára. Az ilyen ingatlanok 

általában elhagyatottak, régi tulajdonosuk elhunyt, az örökösök nem gondoskodtak az épületek és 

környezetük rendbetételéről.  
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Szociális lakásállománya az önkormányzatnak nincs. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 

ingatlan nincs a településen. 

Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma évről – évre nő. Az önkormányzat 

adósságcsökkentési támogatásban nem részesít senkit. 

 

 

a) bérlakás-állomány 

   Településünk 1 szolgálati bérlakással rendelkezik, melyet a háziorvos használ. 

 

b) szociális lakhatás 

     Szociális bérlakással Görgeteg község nem rendelkezik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

    Nem áll rendelkezésre adat. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

A szociálisan rászorulókat az önkormányzati fenntartású támogatási rendszer segíti. A mai napon 

hatályos helyi rendszer 2014. évben került kialakításra az önkormányzat által. A lakhatási gondok 

enyhítésére nyújtott támogatás települési támogatási formaként került és kerül megállapításra.   A 

3.4.3. számú táblázat mutatja a lakhatáshoz nyújtott települési támogatásban részesülők számát.  A 

támogatott családok száma az utóbbi években folyamatosan emelkedett. Ennek egyik oka az 

önkormányzat képviselő-testülete által megállapított jogosultsági küszöb emelése (40000.- Ft-ról 

70000.- Ft/fő az egy főre jutó jövedelemhatár). A jogosultsági küszöb emelését az önkormányzat 

által a szociális kiadásokra fordítható központi támogatás jelentős mértéke teszi lehetővé.   

 

 

 

 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési 
támogatásban 

részesítettek száma 
(pénzbeli és 

természetbeni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  

részesítettek száma 
(TS 137) 
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f) eladósodottság 

A családok eladósodottságára vonatkozóan településünket érintő adatgyűjtés nem áll 

rendelkezésre. Az eladósodottság az egész társadalomra jellemző állapot, Ismereteink alapján 

elmondható, hogy az eladósodottság nemcsak a közüzemi díjtartozásokból ered, hanem az egész 

országra jellemző magas hitelállomány törlesztésének nehézségeiből is. Ez a tendencia a lakosság 

nagy részét (nemcsak a mélyszegénységben élőket) érinti. 

 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

Görgetegen az önkormányzat számára rendelkezésére álló adatok alapján, a külterületeken és nem 

lakóövezetekben elhelyezkedő lakások száma 10 darabra tehető. Az ingatlanok 

közműszolgáltatással (víz, villany, szennyvízcsatorna) ellátottak, a közszolgáltatás e területeken 

mindenki számára egyformán elérhető. A területen biztosított a közösségi közlekedés (autóbusz - 

helyközi járat) lehetősége. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

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

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

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

Görgetegen szegregált lakókörnyezet nem található. Néhány utcában, nagyobb létszámban élnek 

roma származású családok, de ez jelen helyzetében nem tekinthető szegregátumnak (jellemzését a 

3.5 c) pontban). 

 

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

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

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

  Nem releváns 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy településen belül a különböző társadalmi 

rétegek, etnikai csoportok, stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a 

jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel.  

Fő Fő 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 314 136 

2018 657 149 

2019 1100 22 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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(Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris kiadó, 1997, 194. o.). 

Görgetegen szegregált lakókörnyezet nem található. Néhány utcában, nagyobb létszámban élnek 

cigány családok, de ez jelen helyzetben nem tekinthető szegregátumnak. Megfigyelhetők egyes 

utcarészek, ahol nagyobb számban (de nem kizárólagosan) élnek cigány lakosok. Ezen 

folyamatokat nem tekinthetjük szegregációs folyamatnak, mivel nagymértékű területi 

átrendeződés a lakosság körében nem figyelhető meg. Ezek az utcarészek a község 

peremterületein találhatóak, általánosságban elmondható róluk, hogy infrastrukturális 

szempontból nincsenek hátrányosabb helyzetben a község központi részéhez képest. Mindenhol 

van szilárd útburkolat, közvilágítás, vezetékes víz és villany. 

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Görgeteg községben az egészségügyi ellátások közül az alábbiak biztosítottak: háziorvosi 

alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és védőnői ellátás. 

A településen egy háziorvosi praxis működik, Görgeteg község mellett Rinyaszentkirály község is 

a körzetéhez tartozik. Az orvosunk háziorvosi és belgyógyász szakvizsgával rendelkezik, ő látja el 

a gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgáltatásokat is. Az ügyeleti tevékenységet a térségben 

lévő önkormányzatok Nagyatád központtal társulásos formában biztosítják. Az egészségügyi 

szolgáltatások biztosítására a községben egy háziorvosi rendelő, egy tanácsadó helyiség működik. 

 

 

 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 107) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 

rendelkezők száma 
(alanyi és normatív 

alapon kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, alanyi jogon: 
támogatásban részesítettek 
évi átlagos száma (TS 135) 

db Fő Fő 

2015 1 56 n.a. 

2016 1 55 n.a. 

2017 1 n.a. 6 

2018 1 n.a. 4 

2019 1 n.a. 4 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés: 

 

A háziorvosi és védőnői ellátás biztosítja, hogy a prevenciós és szűrőprogramokhoz mindenki 

egyenlő eséllyel hozzáférjen. Erre mindenki jogosult, aki az adott területen életvitelszerűen 

tartózkodik, és az ellátást kéri. A lakóhely szerint illetékes háziorvos és területi védőnő 

feladatkörébe tartozik - figyelemmel a területi védőnői ellátásról szóló külön jogszabályra - az 

életkorhoz kötött szűrővizsgálatok (1 hónapos, 3 hónapos, 6 hónapos korban, majd 6 éves korig 

évente – átfogó egészségügyi és szűrővizsgálatok) és az iskolai szűrővizsgálatok (évente átfogó 

egészségügyi szűrővizsgálatok) elvégzése. A koragyermekkori kötelező szűrésekről a családok a 

védőnői és/vagy háziorvosi szolgálaton keresztül értesülnek. Az ezeken való részvétel kötelező, 

amennyiben mégsem teszik ezt meg, úgy a védőnő teszi meg a szükséges, előírt intézkedéseket. 

A (felnőtteknek szóló) népegészségügyi szűrőprogramok eseti és önkéntes jellegűek, az ezeken 

való részvételről pontos adat nem áll rendelkezésre. Az egyes betegségek által veszélyeztetett 

korosztályok, nemek számára ajánlott eseti szűrővizsgálatokról a háziorvos tájékoztatja az 

érintetteket, de a vizsgálaton való részvétel csak ajánlott. 

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Görgeteghez 20 km-re található városban – 

Nagyatádon - szinte minden célcsoport számára egyenlő mértékben biztosítva van. A 

rehabilitációs szolgáltatásokat az érintettek a nagyatádi kórházban, nagyatádi, vagy a 

csokonyavisontai gyógyfürdőben (mozgásszervi problémák esetén) vehetik igénybe. A 

szolgáltatások OEP által finanszírozottak. A gyógyfürdőkben az akadálymentesítés biztosított. 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése: 

 

Az önkormányzat minden oktatási és nevelési intézményében biztosítja a közétkeztetést. A 

szolgáltatók az étlap tervezésénél ügyelnek az egészséges táplálkozás alapkövetelményeire. 

Házias jellegű étrenddel szeretnék biztosítani a szükséges tápanyagokat a megfelelő korosztályok 

számára. Az olyan alapvető, tápláló és egészséges nyersanyagokat, mint a tejtermékek, zöldségek, 

gyümölcsök próbálják minden nap beépíteni az étrendbe, hiszen sok gyermek ezt otthon nem 
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kapja meg. Előtérbe helyezik a teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket, a fehérjében gazdag, 

szénhidrátban szegény alapanyagokat. Az étkeztetés megfelel a HCCP rendszer előírásainak, ezt 

támasztják alá az eddigi ellenőrzések, melyek eddig hiányosságot nem állapítottak meg. 

 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított a településen. Az óvodában 

tornaszoba, az általános iskolában tornaterem, valamint egy sportpálya áll a gyermekek 

rendelkezésére. A településen egy sportpálya (focipálya), valamint fitnesz szoba nyújt sportolási 

lehetőséget a felnőtt korú lakosság részére. Évente kispályás labdarúgó utcabajnokságot rendeznek 

a községben, ami nagy népszerűségnek örvend.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: 

 

Görgeteg községben elérhető szociális ellátások:  

- étkeztetés,  

- házi segítségnyújtás,  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

- családsegítés,  

- falugondnoki szolgáltatás.  

Településünkön a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével valamennyi szolgáltatást több–

kevesebb számban igénybe veszik a rászorulók. A szolgáltatások szervezését a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ végzi. A szolgáltatásokat rászorultság esetén, megfelelő feltételek 

fennállása esetén lehet kérelmezni. 

 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Nincs adat. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

 

Görgeteg Község Önkormányzata a közszolgáltatások nyújtása során is teljes mértékben 

elhatárolódik a diszkriminatív eljárásoktól. Mindenkor a szegregációmentességre, az egyenlő 

bánásmódra, az esélyegyenlőség és a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 

biztosítására törekszik. Nincs információ bármely, a közszolgáltatás-nyújtás területén elszenvedett 

faji, nemi, vallási vagy testi megkülönböztetésről. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

Az önkormányzat minden évben jelentős összegű támogatással (rászorulók részére nyújtott 

különféle települési támogatások) igyekszik biztosítani a helyi szinten lévő szociális és 

egészségügyi ellátásokhoz való megfelelő szintű hozzáférést. Ez a gyakorlatban például a 

falugondnoki busz biztosítását jelenti a kórházi, és szakrendelői ellátás igénybevételéhez, 

települési támogatás adása gyógyszer kiváltásához, alapvető élelmiszerek vásárlásához, stb. 
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3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2015  - 

2016  - 

2017  - 

2018  - 

2019  - 

2020  - 

Forrás: Önkormányzati adat 
 

Településünk nem rendelkezik népkonyhával. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

 Iskolai rendezvények (faluházban szervezett iskolai programok) 

 Óvodai rendezvények (Jótékonysági bál, faluházban szervezett óvodai programok, Idősek 

napja 

 Szórakozóhelyek (kocsmák, a településen egyéb szórakozóhely nincs) 

 Könyvtár 

 Egyesületek, Alapítványok 

 Egyesületi, Alapítványi rendezvények (Jótékonysági bál, ünnepnapok méltó 

megünneplése, műsorok előadásával) 

 

A településen működő civil szervezetek: 

 

 Görgetegi Baráti Kör 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Görgetegi Érdekvédelmi Egyesület 

 Görgetegi Hagyományőrző Egyesület 

 Görgetegi Romákért Egyesület 

 „Reményt az Életnek” Alapítvány 

 „Rinya-menti Mozgáskorlátozottakért” Alapítvány 

 Görgetegi Község- és Közösségépítő Alapítvány 

 

Összejöveteleinek, rendezvényeinek helyet biztosít a faluház, vagy a könyvtár. Minden évben 

megrendezésre kerülő ünnepségeken (falunap, szüreti felvonulás, idősek napja) a civil szervezetek 

aktívan részt vesznek. A településen szokásosan megrendezésre kerülő nőnapi, pedagógusnapi és 

karácsony ünnepségeknek, jótékonysági, egyesületi báloknak is helyet biztosít a faluház.  
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A hitélet gyakorlásának kettő templom is otthont ad. A lakosság túlnyomó részben Római 

katolikus vallású, de szép számmal vannak református vallásúak is. 

 

 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2018) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési 
intézmények száma 

(intézmény székhelye 
szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

2 n.a. 1769 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A településen etnikai konfliktusok nem jellemzőek, a közösségi együttélés normális. A cigány 

származású, és a magyar származású emberek együtt dolgoznak, tevékenykednek. Néha kisebb 

szomszédviszály kialakul ugyan, de ezeket helyi szinten kezelni lehet. Rendőrségi, hivatalos 

beavatkozásra - etnikai konfliktus miatt - eddig nem volt példa. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

A települési önkormányzat koordinálja az eseti közösségi szolidaritási tevékenységeket, 

gondoskodik róla, hogy a felajánlások a legmegfelelőbb helyre és módon jussanak el. Évente két 

alkalommal részesül görgeteg rászoruló lakossága a gyermekétkeztetési alapítvány élelmiszer 

segélyében, amit az önkormányzat a rászoruló családok között oszt szét. 

 Az esetleges ruhaadományokat a védőnő és a családsegítő szolgálat munkatársa gyűjti és osztja 

szét a rászorulóknak. 

 

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

megőrzésének lehetőségei; 

A Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontos kapocs a cigányság és a települési 

önkormányzat között. Az önkormányzat által bonyolított foglalkoztatási programok során 

együttműködik a foglalkoztatottak kiválasztásában, esetleg a munkafolyamatok ellenőrzésében, 

és a ritkán előforduló konfliktusok kezelésében. A cigányság körében is fontos, hogy 

bizalommal fordulhatnak a saját, választott képviselőik felé, problémáik megoldásában 

segítségükre legyenek. A Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Görgeteg Község 

Önkormányzata együttműködési megállapodás formájában rögzítik az együttműködés tényét. A 

roma önkormányzat elnöke tevékenyen részt vesz a családsegítő és védőnő munkájában a 

problémás cigány családok látogatása alkalmával.  

 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

Nincs adat. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontos kapocs a cigányság és a települési 
önkormányzat között. Az önkormányzat által bonyolított foglalkoztatási programok során 
együttműködik a foglalkoztatottak kiválasztásában, esetleg a munkafolyamatok ellenőrzésében, 
és a ritkán előforduló konfliktusok kezelésében. A cigányság körében is fontos, hogy bizalommal 

fordulhatnak a saját, választott képviselőik felé, problémáik megoldásában segítségükre legyenek. 

A Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Görgeteg Község Önkormányzata 

együttműködési megállapodás formájában rögzítik az együttműködés tényét. A roma 

önkormányzat elnöke tevékenyen részt vesz a családsegítő és védőnő munkájában a problémás 

cigány családok látogatása alkalmával.  

 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az alacsonyan képzett munkanélküliek 

száma. 

Alacsony képzettségű munkanélküliek számára 

olyan képzések indítása, amely a 

munkaerőpiacon tartós elhelyezkedést biztosít. 

Magas a tartós munkanélküliek száma. Munkanélküliek kedvezményes foglalkoztatási 

lehetőségeinek feltérképezése, kiajánlásuk a 

munkáltatók felé. 

Kevés, vagy nincs helyi kezdeményezésű 

egészségügyi szűrőprogram. 

Mélyszegénységben élők egészségügyi 

helyzetének javítására helyi kezdeményezésű 

szűrőprogramok szervezése az egészségügyi 

szakemberek segítségével. 

Nincs piacképes tudást biztosító képzési 

program. 

 

A romák, és mélyszegénységben élő 

munkanélküliek számára olyan képzések 

indítása, mely a munkaerőpiacon tartós 

elhelyezkedést biztosít, a felnőttképzésen való 

részvétel ösztönzése, szervezésben a 

munkaügyi központtal, valamint a TKKI Pécsi 

Igazgatóságával történő együttműködés. 

Mélyszegénységben élők számáról nincs pontos 

adat. 

Mélyszegénységre vonatkozó adatgyűjtés, 

helyzetfeltárás, az eredmény tükrében pénzügyi, 

életviteli tanácsadás, munkahelyi 

elhelyezkedést elősegítő foglalkozások, 

biztosítása. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek  

  

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

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 
és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 572 572 1144 50,00% 50,00% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   41 3,58% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 104 83 187 9,09% 7,26% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 19 20 39 1,66% 1,75% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      

 

 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

Veszélyeztetettség: olyan –a gyermek vagy más személy által tanúsított–magatartás, mulasztás 

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

erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont).  

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembevétele a gyermekjóléti 

szolgálat feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 

alapellátások önkéntes igénybevételév el megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 

települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). A 

gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
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gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt -ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

 

 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 4 n.a. 

2018 4 n.a. 

2019 1 6 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát az illetékes járási kormányhivatal tartja 

nyilván. A kormányhivatal védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az 

alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, 

de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A kormányhivatal a 

gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével védelembe veheti továbbá a 

szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó 
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hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött 

gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény 

elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút.  

A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan-magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. A védelembe vétellel a gyermekjóléti szolgálat 

szakemberei arra törekszenek, hogy a gyermekek családból történő kiemelését megelőzzék. 

Céljuk, hogy a családdal, szülőkkel, gyermekkel, valamint a bevonható segítő szakemberekkel, 

támogatókkal a felmerülő probléma megszűnjön, vagy olyan mértékben mérséklődjön, hogy a 

gyermek veszélyeztetettsége megszűnjön. A szakemberek tapasztalatai szerint a leggyakoribb 

probléma az anyagi nehézségekből adódó megélhetési probléma, melyhez szervesen társul, hogy a 

gyermeket nem tudják megfelelően étkeztetni, öltöztetni, hiányosak a felszereléseik, a szükséges 

orvosi ellátást nem kapják meg.  

A veszélyeztetett gyermekek többsége a mélyszegénységben élő családokból kerül ki, viszont a 

védelembe vett gyermekek közül néhányan nem a mélyszegénységben élő családok gyermekei. 

Gyakran előfordul, hogy jó körülmények között élő családban élő gyermeket is szükséges 

védelembe venni. (szabálysértés, bűncselekmény elkövetése, iskolai mulasztás.) 

A veszélyeztet kategóriákban változatlanul vezető tényező az anyagi veszélyeztetettség, amely 

magába foglalja a súlyos nélkülözést. A gyermekek elégtelen mennyiségű, és minőségű táplálását, 

a zsúfolt, gyakran fűtés és áram nélküli lakókörülményeket, a gyermek fejlődéséhez, tanulásához 

szükséges tárgyi eszközök, játékok hiányát, a szabadidő eltöltésének egysíkúságát éppúgy, mint 

dolgozó szegények, vagy az egyre inkább lecsúszó középosztály relatív szegénységét, az 

egészségre fontos élelmiszerek fogyasztásának elmaradását, a kielégítő gyermekkorhoz szükséges 

kiadások visszaszorulását jelenti a súlyos nélkülözés. A jövedelmi szegénység stresszt jelent a 

családok számára, ami gyakran a szülők párkapcsolati konfliktusával, esetleg válásával jár, 

valamint az időszakosan megjelenő szülői elhanyagolást, a gyermekkel szembeni rossz 

bánásmódot eredményezhet. Az anyagi/szociális veszélyeztető tényezők egyszerre okok és 

következmények tehát, tartós csökkentésükhöz ma szinte minden forrás hiányzik.  

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekek védelembe vétele a 

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

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

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

környezetben mégis biztosítható, a Járási Gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 201 
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2018 179 

2019 181 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a törvényben meghatározott 

szociális rászorultság (egy főre eső jövedelem, vagyoni helyzet) esetén lehet megállapítani. A 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása egy évre szól, és az alábbi kedvezményekre jogosít: 

 

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

 természetbeni támogatásnak (július, november hónapban) 

 az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási 

intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. A vizsgált időszakban ez a szám nem 

változott jelentős mértékben. A kismértékű csökkenés abból eredhet, hogy csökkent a gyermekek 

száma a településen. 

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők 

összesen 

Fő Fő Fő 

2015 2 7 9 

2016 6 7 13 

2017 5 5 10 
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2018 2 4 6 

2019 1 5 6 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a településen lévő, bérbe adott konyhával 

oldja meg. A konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők 

számára. Évente napi szinten, mintegy 110-120 gyermek vesz részt az ingyenes étkeztetésben 

(4.1.3. számú táblázat). A szolgáltatók az étlap tervezésénél ügyelnek az egészséges táplálkozás 

alapkövetelményeire. Házias jellegű étrenddel szeretnék biztosítani a szükséges tápanyagokat a 

megfelelő korosztályok számára. Az olyan alapvető, tápláló és egészséges nyersanyagokat, mint a 

tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök próbálják minden nap beépíteni az étrendbe, hiszen sok 

gyermek ezt otthon nem kapja meg. Előtérbe helyezik a teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket, 

a fehérjében gazdag, szénhidrátban szegény alapanyagokat.  

Az étkeztetés megfelel a HCCP rendszer előírásainak, ezt támasztják alá az eddigi ellenőrzések, 

melyek eddig hiányosságot nem állapítottak meg.  

Nagy az igény a gyermekek nyári étkeztetésére, hiszen sok család a nyári szünetben, csak így tud 

meleg ételt biztosítani a gyermekei számára. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Görgeteg községben nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Nincs adat. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Görgeteg községre nem jellemző a szegregátum, vagy telepszerű lakókörnyezet. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

Az önkormányzat feladatai közé tartozik a védőnői szolgálat működtetése. A védőnő az orvosi 

rendelő épületében kapott helyet, ahol ellátja a kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat és 

anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek 

egészségi állapotát, körülményeit.  

Községünkben egy szakképzett védőnő dolgozik, betöltetlen státusz nincs. A háziorvoshoz 

hasonlóan ő látja el Görgeteg mellett a szomszédos Rinyaszentkirály községben is a védőnői 

feladatokat. 

A védőnői feladatellátás körébe 0-16 éves korosztályig folyik a gondozás.  

Az egészségügyi szolgáltatások biztosítására a községben egy háziorvosi rendelő, egy tanácsadó 

helyiség is működik.  

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2015 1    

2016 1    

2017 1    

2018 1    

2019 1    

2020 1    

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A településen egy vegyes háziorvosi praxis működik (felnőtt és gyermek), Görgeteg község 

mellett Rinyaszentkirály község is a körzetéhez tartozik. A háziorvos, háziorvosi és belgyógyász 

szakvizsgával rendelkezik, ő látja el a gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgáltatásokat is. 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

(TS 107) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek száma  

db db db Fő Fő 

2015 1 n.a. n.a.     

2016 1 n.a. n.a.     

2017 1 n.a. n.a.     

2018 1 n.a. n.a.     

2019 1 n.a. n.a.     

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
    

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Görgeteg községben nem üzemel bölcsőde, vagy családi napközi. A három év alatti 
gyermekek esetében bölcsődei elhelyezésre lehetőség van Nagyatádon, a Rinyamenti 
Szociális Szolgáltató Központ által üzemeltetett intézményben. A családok nem élnek ezzel 
a lehetőséggel a távolság (kb.: 20 km.) miatt. Az óvoda 3 éves kortól fogadja a 
gyermekeket. A családi neveléssel együtt megalapozza a gyerekek személyiségének és 
képességének fejlődését. Gondoskodik a nevelésről és felkészíti a gyermekeket az iskolai 
életmódra. Az óvoda a gyermekek számára háromszori étkezést biztosít a jogszabályban 
meghatározott térítési díj ellenében. Integrált nevelés keretében sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelését biztosítja. A Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
segítségével, az óvodai nevelés kiterjed a cigány kisebbségi hagyományok, szokások 
továbbörökítésére és a kisebbségi identitás megalapozására, fejlesztésére is. 

 

 

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

csökkentő speciális szolgáltatások; 

A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatást biztosít, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A 

szolgáltatás keretében az intézmény: 
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 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, 

 a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 

a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése, 

 a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való 

hozzájutás szervezése, 

   a szabadidős programok szervezése,  

 a hivatalos ügyek intézésének segítése, 

 a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, 

 a gyermekek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozása a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 

gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 

 meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedéseket 

 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

Görgeteg községben nem üzemel bölcsőde, vagy családi napközi. A három év alatti gyermekek 

esetében bölcsődei elhelyezésre lehetőség van Nagyatádon, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató 

Központ által üzemeltetett intézményben. A családok nem élnek ezzel a lehetőséggel a távolság 

(kb.: 20 km.) miatt. 

 

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

Év 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Önkormányzati 
bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
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4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

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

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

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

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

       

 

f) gyermekvédelem; 

A gyermekvédelmi rendszer fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. 4.3 A hátrányos, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások: 

 védőnői szolgálat 

 családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 

 Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona 

 

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

Az óvodai, iskolai nevelés során fontos cél a gyerekek egészségre nevelése, környezettudatos 

gondolkodásmódjuk megalapozása. Fő nevelési irányzatnak számít a sport, környezeti nevelés, 

stb. A település vezetői és a pedagógusok is mindkét intézményben (óvoda, iskola) a 

lehetőségeket maximálisan kihasználva arra törekszenek, hogy az intézményi oktatásban is, minél 

nagyobb szerephez jusson a gyermekek egészségtudatos nevelése. 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei): 

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a településen lévő, bérbe adott konyhával 

oldja meg. A konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők 

számára. Évente napi szinten, mintegy 110-120 gyermek vesz részt az ingyenes étkeztetésben. A 

szolgáltatók az étlap tervezésénél ügyelnek az egészséges táplálkozás alapkövetelményeire. 

Házias jellegű étrenddel szeretnék biztosítani a szükséges tápanyagokat a megfelelő korosztályok 

számára. Az olyan alapvető, tápláló és egészséges nyersanyagokat, mint a tejtermékek, zöldségek, 

gyümölcsök próbálják minden nap beépíteni az étrendbe, hiszen sok gyermek ezt otthon nem 

kapja meg. Előtérbe helyezik a teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket, a fehérjében gazdag, 

szénhidrátban szegény alapanyagokat.  

Az étkeztetés megfelel a HCCP rendszer előírásainak, ezt támasztják alá az eddigi ellenőrzések, 

melyek eddig hiányosságot nem állapítottak meg.  

Nagy az igény a gyermekek nyári étkeztetésére, hiszen sok család a nyári szünetben, csak így tud 

meleg ételt biztosítani a gyermekei számára. 
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j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

Ilyen adat nem áll rendelkezésre. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

Ilyen adat nem áll rendelkezésre. 

 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

Ilyen adat nem áll rendelkezésre. 

 

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei: 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

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

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

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) védelembevétel, 

b) a családba fogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
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e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

 

Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi jogosultságát 

családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekké minősítés szabályai, 2013. április 1-től változtak. E szerint halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő 

szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozat alapján – megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik. 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy. 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 

szükséges feltételek. (Gyvt.67/A.§(1). bek.) 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 

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

esetében a fentiek (Gyvt.67/A.§(1) bekezdés a)- c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

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

(Gyvt. 67/A.§(2) bek.) 

A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól 

fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Az iskolai 

végzettségéről szóló nyilatkozat megtétele önkéntes alapon történik. 

 

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra (egy évre) – megállapítja a gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

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

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

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

Intézményeink (óvoda, általános iskola) kiemelkedő figyelmet fordítottak a hátrányos, a 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek óvodai és iskolai ellátására, nevelésére.  

Az önkormányzat által fenntartott Görgetegi Óvoda 50 férőhellyel, 2 csoport üzemeltetésével 4 fő 

óvodapedagógussal működik. A fenntartó önkormányzat az óvodai elhelyezés iránti igényeket ki 

tudja elégíteni. Helyhiány miatt gyermek az elmúlt 5 évben nem került elutasításra. Az óvoda 3 
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éves kortól a családi neveléssel együtt megalapozza a gyerekek személyiségének és képességének 

fejlődését. Gondoskodik a nevelésről és felkészíti a gyermekeket az iskolai életmódra. Az iskolába 

lépés időpontjának megállapításához véleményezi a gyermekek fejlettségét. Az óvoda a 

gyermekek számára háromszori étkezést biztosít a jogszabályban meghatározott térítési díj 

ellenében. Integrált nevelés keretében sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését biztosítja. Az 

Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével, az óvodai nevelés kiterjed a cigány 

kisebbségi hagyományok, szokások továbbörökítésére és a kisebbségi identitás megalapozására, 

fejlesztésére is. 

b)  

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma korcsoportonkénti megoszlása 

változó képet mutat, azonban meghatározó problémaként jelentkezik, hogy a hátrányos helyzetű 

gyermekek kiemelkedően magas arányt képviselnek a 3-5 éves korosztály körében. A halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek nyomon követése már 3 éves kor előtt is szükséges lenne, ezeknek 

a gyermekeknek a korai óvodáztatása alapfeltétele az oktatási esélyegyenlőségeik biztosításához. 

c)  

 

 

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

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 
092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2015 0 30 83,33% 

2016 0 27 87,10% 

2017 0 38 92,68% 

2018 0 40 95,24% 

2019 0 16 36,36% 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  



 50 

 
 



 51 

 

 

 

 

 

 

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

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gimnáziumi tanulók 

száma  (TS 096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók 
aránya a 

gimnáziumi 
tanulókon 

belül (TS 097) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű 

szakközépiskolai tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai 

tanulók száma a nappali 
oktatásban (TS 098) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos 

helyzetű 
szakiskolai és  

készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

aránya a tanulók 
számához 

viszonyítva 
(TS 099) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
szakgimnáziumi 
tanulók száma   

(TS 100) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű  
tanulók  
aránya a 

szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2015 n.a. - n.a. - n.a. - 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 
éves 
korú 

gyerm
ekek 

száma 

Óvodai 
gyermekcso

portok 
száma - 

gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt (TS 

085)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedag

ógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátá

si helyek 
száma 

(gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 088) 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógypeda
gógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Óvodai 
gyógype
dagógiai 
gyermek
csoport

ok 
száma 

(TS 086) 

Gyógypeda
gógiai 

oktatásban 
részesülő 
óvodás 

gyermekek 
száma 

az 
integráltan 

oktatott 
SNI 

gyermekek 
nélkül (TS 

091) 

Egy 
óvodai 

gyermekc
soportra 

 jutó 
gyermeke
k száma 
(TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2015   2 50 1 36 n.a. n.a. 18 

2016   2 50 1 31 n.a. n.a. 16 

2017   2 50 1 41 n.a. n.a. 21 

2018   2 50 1 42 n.a. n.a. 21 

2019   2 50 1 44 n.a. n.a. 22 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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2016 n.a. - n.a. - n.a. - 

2017 n.a. - n.a. - n.a. - 

2018 n.a. - n.a. - n.a. - 

2019 n.a. - n.a. - n.a. - 

2020 n.a. - n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
      

Nem áll rendelkezésünkre adat. 

 

 

 

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos 
helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 
száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és 
nagykorúvá vált gyermekek száma 

(TS 113) 

fő fő 

2015 n.a. n.a. 

2016 57 91 

2017 91 97 

2018 94 102 

2019 68 101 

2020 71 102 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. §-a szerint: 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a 

családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 

nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a 

családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről 

vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, c)2 2 Módosította: 2013. évi CCV. törvény 56. § 

(1) g). a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. (2) Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) 

pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, 

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

 

A megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű esetek száma emelkedő tendenciát 

mutatott az elmúlt években. Ez a számbeli emelkedés a településre történő bevándorlás 

következtében alakult ki (több sokgyermekes család költözött ide az elmúlt időszakban).   

 

 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
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Az Oktatási Minisztérium nemrég kötelezővé tette a sajátos nevelési igényű, tanulási 

nehézségekkel küzdő és részképesség zavaros tanulók iskolai integrációját. Ennek oka, hogy 

szegregációnak minősítették az úgynevezett kis létszámú fejlesztőosztályok működését. 

Társadalmunkban élnek az átlagosnál gyengébb értelmi képességgel rendelkező emberek, köztük 

gyermekek is. Fogyatékos embertársaink száma pontosan nem ismert, csupán becslésekre 

hagyatkozhatunk: ezek szerint a Földön mintegy 500 millió értelmi fogyatékos ember él, közülük 

350 milliónyi nem jut a számára megfelelő, szakszerű segítséghez, fejlesztéshez (UNESCO, 

1995). Európai viszonylatban mintegy 10-15 százalékra tehető az értelmi fogyatékos emberek 

aránya, az alapfokú oktatásban többségük eredményesen vesz részt, középfokú oktatási 

intézménybe viszont már kisebb számban jutnak be, a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás 

körükben nagyobb mértékű, mint korosztályuk ép értelmű tagjainál.  

Nagyon fontos dolog tehát, hogy a gyengébb értelmi képességű gyermekek az általános iskolában 

megfelelő oktatásban részesüljenek. A helyi általános iskolában az SNI-s gyermekekkel az 

integrált oktatás keretei között egy gyógypedagógus foglalkozik.  

 

 

 

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

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 
(TS 079) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 

084) 

db db db fő % 

2014/2015 n.a. 7 1 15 - 

2015/2016 n.a. 8 1 14 23,81% 

2016/2017 n.a. 8 1 13 20,87% 

2017/2018 n.a. 8 1 12 24,04% 

2018/2019 n.a. 8 1 11 21,28% 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. n.a. 17,78% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a 
nappali oktatásban 

Tanév 

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

Fő 

2014/2015 13 

2015/2016 5 

2016/2017 13 

2017/2018 15 

2018/2019 14 

2019/2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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d) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

Görgeteg községben nincs hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés, intézményen belüli 

szegregáció sem az oktatás, képzés, sem más területen. Ilyen irányú panasz, bejelentés nem 

történt. 

 

Görgeteg községben egy általános iskola van, itt történik az alapfokú oktatás, vagyis egy 

intézmény keretében, így csak az országos átlaghoz hasonlított kompetenciamérési adatok állnak 

rendelkezésre (4.4.14. számú táblázat), mely számokból kitűnik, hogy jelentős eltérés nem 

tapasztalható a helyi iskolában tanulók és az országos átlag között. 

 

 

e) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás 

hatékonyságában mutatkozó eltérések; 

Nem releváns 

 

f) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

 

 

 

 

 

  

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek száma 

(TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 
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2015       n.a. 

2016       158 

2017       165 

2018       163 

2019       154 

2020       n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Mélyszegénységben élő gyermekek számáról 

nincs pontos adat. 

- A szociális ellátás, érintett civil szervezetek, 

nemzetiségi önkormányzatok munkatársai 

segítségével legalább megközelítőleges  

felmérés elvégzése. 

A települési kisebbségi önkormányzat becsült 

adatai alapján magas rossz körülmények között 

élő cigány gyermekek száma (lakókörnyezetük 

nem minősül szegregátumnak) 

-helyzetfeltárás, lakhatási körülmények 

megismerése, felmérése, szociális hátrányok 

kompenzálása, programok szervezése 

(kulturális, egészségmegőrzés, sport), családi 

közös programok, pályázati lehetőségek 

feltárása  

Magas a HH/HHH –s gyermekek száma a 

településen. 

-helyzetfelmérés, szülők iskolai végzettsége, 

munkavállalási adatai, képzések/átképzések a 

szülők számára, munkavállalás ösztönzése, 

szociális hátrányok kompenzálása, a HH/HHH 

helyzetű gyermekek esélynövelésére irányuló 

differenciált fejlesztés (Biztos Kezdet 

gyermekház – korai fejlesztés, szülői 

kompetenciafejlesztés, családtámogatás), 

továbbtanulási esélyek növelése, 

továbbtanuláshoz szükséges készségek, 

képességek, kompetenciák fejlesztése. 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb 

politikai célja. Az egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika, változó tartalommal 

ugyan, de az európai integráció kezdete óta a Közösség napirendjén szerepel. Különbséget kell 

tenni az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája között. A nők és férfiak 

közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, azaz a 

diszkrimináció tilalmát jelenti. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt 

kívánja meg a tagállamoktól, így Magyarországtól is, hogy tegyenek lépéseket a nők tényleges 

egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein - oktatás, egészségügy, 

munkaerőpiac, szociális biztonság stb. 

Az EU politikája nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek közötti 

diszkriminációt tiltja. Így az uniós férfi polgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a 

nők. Bár a gyakorlatban a férfiakat sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. 

Az utóbbi évtizedekben jelentős jogalkotási és intézményi feladatokat vállalt fel az Unió annak 
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érdekében, hogy tagállamaiban és az európai intézményekben ténylegesen érvényesüljön az 

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség közösségi elve. Az esélyegyenlőség megteremtése 

szempontjából a nőket kiemelt célcsoportként kell kezelni. Női szerepükből adódóan különböző 

problémákkal találkoznak, úgyis, mint a családon belüli szerepek, feladatok egyenlőtlen 

felosztása, munkahelyről való hosszabb távolmaradás gyermekszülés esetén, egyenlőtlen 

jövedelmi viszonyok. 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők foglalkoztatási szintje Magyarországon jelentős mértékben elmarad az Unió átlagától. Míg 

az Unió átlaga a nők foglalkoztatási arányát tekintve átlaga 58,2 %, addig Magyarországon 

ugyanez az érték csak 50,6% volt. Az Unió 20 tagországában 2010-re elérték azt a célkitűzést, 

hogy a nők foglalkoztatási szintje elérje a 60%-ot, Magyarország jelentős mértékben elmaradt 

ettől a célkitűzéstől. Magyarországon 2011-ben a nők 15-64 éves népességen belüli aránya 51%-

os, míg a foglalkoztatottakon belüli arányuk mindössze 46%-ot tesz ki. Az aktív korú inaktívak 

körében a nők aránya 59%-os, vagyis jelentősen meghaladja a férfiak reprezentáltságát. Míg a 15-

64 éves népesség körében a férfiak foglalkoztatási rátája 60,4% volt, addig a nőké csak 50,6%. 

 

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

Év  

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

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2015 19,09% 13,92% 16,51% 

2016 16,26% 12,66% 14,46% 

2017 21,57% 15,57% 18,57% 

2018 25,25% 19,46% 22,36% 

2019 22,45% 18,67% 20,56% 

2020 - - 0,00% 

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

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 
(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 
058) 

% % 

2015 48,51% 52,31% 

2016 49,57% 43,86% 

2017 64,63% 41,05% 

2018 49,43% 44,19% 

2019 51,27% 40,74% 

2020 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2015 134 23 

2016 115 25 

2017 147 26 

2018 174 22 

2019 158 12 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Görgeteg község tekintetében a nők gazdasági szerepének vizsgálatakor helyi adatgyüjtésre, a 

védőnői szolgálat, és a településen működő szociális intézmények adataira, információira és 

tapasztalataira számítottunk. A rendelkezésre álló helyi adatok mind az országos mind kisebb 

területi egységű megyei adatokkal összhangban a következő megállapítások szerint jellemzik az 

görgetegi nők helyzetét.  

A települési önkormányzatban és az általa fenntartott intézmények körében 80%-os a női 

alkalmazottak foglalkoztatása. Ez a jelenség elsősorban a lakossági szolgáltatás 

szakmapolitikájának eredménye.  Az iskolai oktatás, az óvodai nevelés, az egészségügyi ellátás, a 

közművelődés, államigazgatás, az étkeztetés és a szociális ellátás mind-mind olyan szakterületek, 

melyben a nők meghatározóbb szerepet töltenek be, mint férfi társaik. A helyben foglalkoztatott 

nők helyben vagy 20 km-es távolságban élnek, mely segítséget nyújt anyai teendőik ellátásában, 

hiszen a munkába járás ideje viszonylag rövid.  Az intézmények és a település vezetői arra 

törekednek, hogy a szakemberek alkalmazásában a végzettséggel és tudással rendelkezők közül 

előnybe helyezi a helyben lakókat.  

Azok a nők, akik viszont nem a településen vállalt vagy vállalnak munkát, rengeteg akadályba 

ütköznek. Munkahelyük megtartása vagy a családi anyagi helyzet miatt gyermeküket kénytelenek 

lennének idő előtt közösségbe adni, ami jelenleg megoldatlan, hiszen a településen nincs bölcsőde.  

Tovább nehezíti a foglakoztatásban való részvételüket a helyi óvodai ellátás biztosításának idő 

intervallumának korlátozása, tehát a nyári időszakban az óvodás és kisiskolás gyermekek 

felügyeletének megoldatlansága.  

A településen élő nők iskolai végzettségének alakulása hasonló a megyei és országos 

helyzetképhez. Az elmúlt években megfigyelhető a nagyon alacsony és a magas iskolai 

végzettségűek elkülönülése. A családsegítő és a védőnői szolgálat adatai alapján megfigyelhető, 

hogy a munkanélküli nők esetében egyre több az érettségi vagy annál magasabb végzettségű nők 

száma. Az elmúlt öt évben a regisztrált munkanélküli nők száma jelentősen megemelkedett. Ez az 

emelkedés azonban nem a 8 általános alatti vagy az azzal rendelkezők számának emelkedést hozta 

magával, hanem a szakmával rendelkezők számának növekedésével járt. Nem mutatható ki 

pontosan, hogy hányan vannak munka nélkül, olyan nők, akik nem regisztráltak még a munkaügyi 

központban.  

Az alacsony iskolai végzettségűek körében rendkívül alacsony a képzésre vagy átképzésre járó 

nők száma, mivel erre a településen nincs, a közeli városokban alig van lehetőség. Abban az 

esetben, ha képzésben, átképzésben vehet részt egy nő, akkor nagy nehézséget okoz az utazás, 

egyrészt a rossz utazási feltételek, másrészt az utazás költségének megteremtése miatt.  

A munkavállaláshoz megfelelő végzettséggel nem rendelkezők, részére az Önkormányzat közcélú 

foglakoztatás keretében próbál segíteni. A közcélú foglalkoztatásban a női munkavállalók aránya 

60%-70% körüli. Az országos politika ez irányú elhivatottságától függ, melyik időszakban, 

mennyi munkavállalóhoz nyújt anyagi támogatást. Ezért kimondható, hogy Görgetegen sokkal 

nagyobb a közcélú munkavégzésre mind a munkavállalók, mind az önkormányzat részéről az 

igény, mint a lehetőség. Az alacsony iskolai végzettségű nők ezen felül, ha gyermeket is nevelnek 

a kiemelten hátrányos helyzetű csoportba sorolhatók. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A foglalkoztatást segítő képzési programokban való részvételről nem áll rendelkezésre adat. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek elhelyezkedési lehetőségeiről nem áll rendelkezésre 

adat, de egyre kevesebben vannak azok, akik nem végzik el a 8 osztályt.  

Foglalkoztatottság helyett az otthoni foglalkozás lehetne (ha ideiglenesen is) a megoldás 

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

 

Az egyenlő munkáért egyenlő bért elv megvalósulása a nők számára kiemelten fontos, hiszen 

általános megállapítás, hogy ők kevesebb bért kapnak hasonló munkakörökben, mint a férfiak. 

Erre vonatkozó, a helyi adatokat feldolgozó felmérés nem készült, de tervezett intézkedésként 

fontos ennek elkészítése ahhoz, hogy a nők pontos munkaerő-piaci helyzetét lássuk. 

 

 

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

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

Ahhoz, hogy az anyák gyermekszülés után visszatérhessenek munkahelyükre, a gyermekek 

nappali ellátását szolgáló intézményekre van szükség. Görgetegen nincs bölcsőde, vagy családi 

napközi, így ha egy anya idő előtt szeretne visszamenni dolgozni, a 3 évnél fiatalabb gyermekét 

Nagyatádra kellene hordania bölcsődébe. A három évnél idősebb gyermekek esetében az óvodai 

elhelyezés biztosított a településen is. Tovább nehezíti gyermeket nevelő nők foglakoztatásban 

való részvételét a helyi óvodai ellátás biztosításának idő intervallumának korlátozása, nyitva 

tartásával, ügyeletbiztosítással, nem illeszkedik a munkavállaló szülők igényéhez, valamint a nyári 

időszakban az óvodás és kisiskolás gyermekek felügyeletének megoldatlansága jellemző. A 

helyben foglalkozatott nők a munkahelyek jellegéből adódóan, nem tudják igénybe venni a 

rugalmas munkaidő beosztást, távmunkát, mely a nők családban betöltött szerepének gyakorlását 

támogatná.   

  

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

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

2018 1 0 0 

2019 1 0 0 

2020 1 0 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

Görgeteg községben nem üzemel bölcsőde, vagy családi napközi. A három év alatti gyermekek 

esetében bölcsődei elhelyezésre lehetőség van Nagyatádon, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató 

Központ által üzemeltetett intézményben. A családok nem élnek ezzel a lehetőséggel a távolság 

(kb.: 20 km.) miatt. 

 



 64 

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

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

2020 0 0 

   

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

Nem releváns. 

 

 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe  

 

Az elmúlt években az a tapasztalat hogy kevés az előre tervezett családalapítás.  

A családok egy meghatározó részében csak elfogadják a gyermek érkezését, vagy épp a 

támogatások miatt, a jövő átgondolása nélkül vállalják a gyermeket. A legtöbb ilyen nő 

munkanélküli. A fogamzásgátlás túl nagy anyagi terhet jelent az amúgy is szűkös anyagi 

körülmények között, ezért elmarad. 

A terhesség-megszakítás megfizethetetlen, még szociális indokú térítéscsökkentéssel is.   

A várandósgondozás egyes vizsgálatai szintén az anyagi helyzetük miatt (utazás, telefonos 

bejelentkezés, több kicsi gyermek megoldatlan felügyelete) elérhetetlen. Az egészségügyi 

ellátásunkban kijelölt Nagyatádii Kórházba való eljutás nehézkes az utazási költség és idő miatt. A 

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

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt gyerekek 
száma (TS 121) 

Működő mini 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma (TS 124) 

Bölcsődébe 
(összes) beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

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

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

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

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

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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településünknek önálló gyermekorvosa nincs, a gyermekek orvosi ellátását a felnőtt háziorvos 

végzi. 

A védőnői ellátás a nagy gyermeklétszám és a rengeteg adminisztrációs feladat miatt túlterhelt. A 

problémás, több figyelmet igénylőkkel való foglalkozás, sokszor hétvégén, vagy munkaidő után 

történik. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

Az országos és megyei statisztikai adatok alapján jellemezhető csak a görgetegi nőket ért 

atrocitások melyről kimondható, hogy csak a jéghegy csúcsát mutatja. A probléma ritkán és súlyos 

estben kerül ki a család intim köréből. Bántalmazás alatt a tettleges cselekedeteket értik, a lelki 

vagy anyagi, esetleg egyéb korlátozást nem tekintik bántalmazásnak. A védőnői szolgálat 

munkatársai, a településen működő családsegítő szolgálat tapasztalata szerint a rendőrséghez 

kerülő ügyek többszörösével lehet számolni. Az esetek többségében a bántalmazás, zaklatás, 

otthon, a falak között zajlik, ami legtöbbször nem kerül nyilvánosságra. A nő nem kér segítséget, 

magát tartja felelősnek a kialakult helyzetért, szégyelli magát.  

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

otthona) 

 

Krízishelyzetbe kerülő nők és gyermekeik a családsegítőben, illetve a Nagyatádon működő 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete által működtetett Családok Átmeneti 

Otthonában kérhetnek segítséget. Az intézmény országos hatókörű, de elsősorban a szervezettel 

ellátási szerződést kötött térségi településekről fogad ellátottakat. Az otthonban egyéni 

esetkezelés, gyermekek gondozása fejlesztése, egyéni gondozási terv készítése, pénzügyi 

válságkezelési program, szociális csoportmunka, foglalkoztatás, képzést elősegítő tanácsadás 

segíti az érintetteknek helyzetük megoldásában, kapcsolatrendszerük helyreállításában, a normál 

életbe való visszatérésre. A férőhelyek száma kevés, a bejutás esetleges.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A településen a nők aktívan vesznek részt a közéletben, hosszú évekre való visszatekintésből 

látható, hogy mind a képviselő testületi, mind az intézményvezetői, civil szervezetek vezetői 

között, szép számmal találunk nőket. Így véleményformáló erejük, érdekképviselő 

tevékenységüknek köszönhetően a helyi politika kiemelt fontosságúnak tartja a nőkkel, nőkért 

végzett tevékenységeket.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A nők a tradicionális normák szerint a családban betöltött szerepük szerint elsősorban 

gondoskodnak a gyerekekről, háztartásról. Ez a tevékenység „munkaként” még kevésbé elismert, 

pedig idő és energiaráfordításban hasonló terhelést jelent, mint a hétköznapi értelemben vett 

munka. Ráadásul a családok általános gazdasági helyzete megkívánja, hogy két kereső legyen a 

családban, azaz a nőknek az otthon mellett a munkahelyen is helyt kell állniuk. A családbarát 

munkahelyi megoldások egyelőre ritkának mondhatók (pl. munkahelyi gyerekmegőrzés, 

távmunka, rugalmas munkaidő szervezés), ezek bevezetése, elterjesztése fontos feladat lehet az 

elkövetkező időkben. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Sok a szakképzett, de nem piacképes 
tudással rendelkező női munkanélküli. 

Kifejezetten nők számára indított átképzési, képzési 
programok kidolgozása potenciális partnerek 
bevonásával. 

Kisgyermekes anyák munkaerő piaci részvételének 
alacsony aktivitása 

- Óvodai férőhelyek a gyermek 3 éves korától való 
igénybevétele, nyitva tartás tágítása, nyári ügyelet 
megszervezése 
- nem fizetős iskolai nyári ügyelet bevezetése,  
- Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése 
- Család és gyermekbarát munkahelyek 
támogatása, pályázati figyelés, ösztönzés 

Kevés a családbarát munkahelyi megoldás. 
Érintettek bevonásával a lehetséges 
megoldások, kedvezmények összeírása. 

Kevés az egészségügyi szűrőprogram. 
Egészségmegőrző szemlélet erősítése, 
szűrővizsgálatok biztosítása háziorvossal, civil 
egyesületekkel együttműködve 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

Kiemelt figyelmet érdemel az idősek helyzete, mivel az ország demográfiai trendjei a településre 

is vonatkoztathatóak. A demográfiai adatok jellemzői az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• Növekvő átlagéletkor 

• Nők hosszabb élettartalma 

Az idős korral gyakrabban előforduló megbetegedéseken (magas vérnyomás, cukorbetegség, 

ízületi problémák, keringési problémák) túl, jellemző lett a pszichés problémákkal küzdők 

számának emelkedése is.  Ennek oka lehet az egyedül maradás, elszigetelődés, szellemi és fizikai 

aktivitása csökkenése, önellátási képesség beszűkülése. 

 

 

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

Év 

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

összesen) 

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

összesen) 

Öregedési 
index 

%  
(TS 030) 

2015 188 202 93,07% 

2016 188 189 99,47% 
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2017 183 189 96,83% 

2018 183 187 97,86% 

2019 182 182 100,00% 

2020 - - - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az öregedési index a lakosok arányát vizsgálja a 0-14 év közötti lakossághoz viszonyítva. A 65 év 

feletti lakosok aránya a 2015-es évtől stagnálást mutat, vagyis 1-2 eltéréssel azonos számú a 65 év 

feletti és a 0-14 év közötti korosztályba tartozó görgetegi lakosok száma. A most nyugdíjas korú 

emberek generációjuk aktív időszakában a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások még megfelelően 

biztosítottak voltak, az öngondoskodásra még nem voltak felkészítve/rákényszerülve. Az általános 

gazdasági helyzet eredményeként ellátásuk mértéke nem tud megfelelő mértékben emelkedni. 

Jövedelmi helyzetük, főképpen az egyedülállók esetében, gyakran elmarad a biztos megélhetéshez 

szükséges szinttől. Anyagi támogatásra családjuktól nem, vagy csak kis mértékben számíthatnak. 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2015 115 175 290 

2016 116 171 287 

2017 107 163 270 

2018 101 153 254 

2019 98 153 251 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron alapuló 
ellátásban 

részesülő férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő nők 

száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 

részesülő férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 

részesülő nők 
száma 

(TS 070) 

Özvegyi és szülői 
nyugdíjban részesülő 

férfiak száma 
(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő nők 

száma 
(TS 072) 

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

2015 2 n.a. 72 115 n.a. 16 n.a. 

2016 2 n.a. 71 114 n.a. 13 n.a. 

2017 2 n.a. 64 116 n.a. 12 5 

2018 2 n.a. 62 112 1 11 6 

2019 2 n.a. 64 113 1 8 5 

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

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

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

Településünkön nem jellemző, hogy nyugdíjkorhatárt betöltött emberek a nyugdíjkorhatár 

betöltése után is tovább dolgoznának. Ez betudható annak, hogy a környéken kevés a 

munkalehetőség, az emberek iskolai végzettsége alacsony. Akkor lenne esélyük a munkaerő 

piacon nyugdíjba vonulás után dolgozni, ha valamilyen speciális tudással rendelkeznének. 

Önkéntes munkába szívesen részt vesznek, nem csak saját szerveződésben, hanem az egyház 

keretein belül is. 

Az aktív bekapcsolódásuk a közéletbe főképpen önkéntes munkából adódik. Ezenkívül, jellemző 

még az idős korosztályra a családon belül végzett munka, a kertművelés, háztartási és házkörüli 

munka, és az unokákkal való foglalkozás. 

 

 

 

 

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

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő 
összesen 

134 115 147 174 158 0 

41-45 év (TS 042) 
Fő 11 11 23 25 21 n.a. 

% 8,21% 9,57% 15,65% 14,37% 13,29% - 

46-50 év (TS 043) 
Fő 21 10 13 20 18 n.a. 

% 15,67% 8,70% 8,84% 11,49% 11,39% - 

51-55 év (TS 044) 
Fő 12 5 16 16 20 n.a. 

% 8,96% 4,35% 10,88% 9,20% 12,66% - 

56-60 év (TS 045) 
Fő 11 9 13 13 12 n.a. 

% 8,21% 7,83% 8,84% 7,47% 7,59% - 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 4 7 10 11 10 n.a. 

% 2,99% 6,09% 6,80% 6,32% 6,33% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen; 

 

A tevékeny időskor programlehetőségei (foglalkoztatási program, kifejezetten számukra indított 

képzések, stb.) a településen nem állnak rendelkezésre. Ezek a lehetőségek segítenék a jó mentális 

állapot minél további fennmaradását, a jó közérzet kialakítását, fenntartását (társaságba járás, új 

ismeretek megszerzése, stb.). A nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeit figyelembe véve 

jellemző, hogy a munkaadók a munkavállalókat az életkor előrehaladtával egyre kevésbé 

alkalmazzák. A nyugdíjasok egy része jövedelmi helyzetükre tekintettel szívesen létesítene 

munkahelyet, végezne valamilyen jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre az esély csekély, 

kivéve, ha speciális tudással, gyakorlattal rendelkeznek, amelyet a munkaadó nem tud más 

személy foglalkoztatásával megoldani. 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

 

Az időskori népességben rejlő lehetőségek kiaknázása sürgető társadalmi kihívássá vált az elmúlt 

években. Az Európai Unióban az 55 és 64 év közöttiek foglalkoztatási rátája majdnem elérte az 50 

százalékot 2011-ben, míg hazánkban az idősebb korosztály mindössze 36 százaléka aktív 

munkavállaló. Drasztikus csökkenő tendencia figyelhető meg továbbá Magyarországon: az 55-59 

közöttiek 54 százaléka, míg a 60-64-es korosztály pusztán 14 százaléka tartozik a 

foglalkoztatottak táborába. Hazai viszonylatban jellemző, hogy a vállalkozások, intézmények nem 

aknázzák ki az idősebb munkaerő tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. A korosodó 

munkavállalók munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét főként a 

romló egészségi és mentális állapotból, valamint a képzettségbeli hiányosságokból eredő 

problémákra vezetik vissza a munkaadók, amely problémák költségessé teszik az idősödő 

munkavállalók alkalmazását. Ugyanakkor a munkaadók keveset tesznek az idősödő 

munkavállalók képzettségi szintjének és egészségügyi állapotának javítása érdekében. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások minden állampolgár részére 

biztosítottak.  

Idősellátás és szociális gondoskodás a településen kielégítően működik. A házi segítségnyújtás az 

idős ember otthonában segíti elő az önálló életvitel fenntartását.  

Egészségügyi alapellátás jól szervezett. Az időskorúak egy része gondozás alatt áll, mivel 

mozgásukban korlátozottak, így a háziorvos rendszeresen otthonukban látogatja, ellenőrzi őket. 

Szakorvosi ellátásban Nagyatádon, vagy Kaposváron részesülhetnek. A szakellátáshoz való 

hozzájutás az idősebb emberek számára főként a közlekedés miatt kissé nehézkes, ezért a 

mozgásukban korlátozott személyek szakrendelőbe szállításában a településen működő 

falugondnoki szolgálat van segítségükre. Intézményi keretek közt az idősek nappali, vagy 

bentlakásos ellátása Görgeteg községben nem megoldott 6.3.1 számú táblázat. Igény esetén a házi 

segítségnyújtás számukra az egyetlen lehetőség.  

 

 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2015 188 n.a. 16 67 

2016 188 n.a. 17 55 

2017 183 n.a. 16 64 

2018 183 n.a. 17 64 

2019 182 n.a. 15 61 
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2020 - n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   

  

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

b) idősek informatikai jártassága; 

 

Egyre több idős ember használ otthonában számítógépet, okos-telefont, vagy szerez valamilyen 

jártasságot az informatika területén, hiszem már mindenki számára elérhető az internet, és sok a 

számukra is érdekes témával csalogatja az idősebb korosztályt is az internethasználók széles 

táborába.  

c) a generációk közötti programok. 

Nincs adat. 

 

 

 

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

településen 

 

Görgeteg községben kifejezetten az idősek igényeinek kielégítésére szolgáló programok nem, 

vagy csak nagyon ritkán szerveződnek. Feladatként jelentkezik az egészségfejlesztéshez szükséges 

szemlélet és tudatosság erősítése. Hangsúlyt kell fektetni az alkalomszerű szűrések, szervezett, 

célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok biztosítására, a népbetegségnek számító betegségek 

kiszűrésére, különösen a vércukor, vérnyomás, koleszterin stb.; védőoltások beadására.  

Fontosak az idősödő és az idős korosztály számára az életmód tanácsadások, az egészségfejlesztő 

közösségi programok, szűrővizsgálatok, amelyek lehetőséget biztosítanak az egészséges életmód 

megismerésére, valamint nagyban hozzájárulnak a testi és lelki egészség megőrzéséhez. Az 

egészségügyi témájú tanácsadás történhet személyesen is, csoportos ülések keretében, vagy írásos 

tájékoztató formában, amelynek terjesztésében a háziorvos és szociális házi gondozók is segítséget 

tudnak nyújtani. 

 

 

 



 73 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Magas az egyedül élő idős emberek aránya, 

amelyen belül főként a nők száma jelentős 

1) Idősek ellátásába a meglévő szociális háló 

mellett további, esetlegesen önkéntes 

munkaerő  

bevonása, pl. civil szervezeteken, iskolákon 

keresztül. 

2) Aktivitást segítő programok szervezése. 

3) figyelőszolgálat kialakítása, szervezése. 

Elmagányosodás lehetősége 
1) Az elmagányosodás megelőzése érdekében 

aktivitást megőrző programok szervezése, 

Magasabb számban előfordulhat a 

megbetegedések száma 

   1) Időskori prevenciós szemlélet erősítése, 

előadások, szűrővizsgálatok lehetőségének 

biztosítása az egészségügyi, civil 

szervezetek 

együttműködésével. 

Gyakoribb az idősek áldozattá válása 

  1)  Áldozattá válás megelőzését célzó  

       programok folytatása a rendőrség  

       bevonásával, trükkös lopások  

       megismertetése, fogyasztóvédelmi 

ismeretek 

Az idősekre jellemző, hogy nem rendelkeznek 

informatikai jártassággal, ismeretekkel 

 1)   Számítástechnikai ismeretek oktatása, 

megismertetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

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

foglalkoztatási helyzetéről. 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek 

a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 

egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, 

valamint a sport és a szórakozás területén is. A településen nincs fogyatékosokkal foglalkozó 

intézmény, így nappali ellátásukról sincs adat. 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 
száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 
061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2015 32 33 65 

2016 31 33 64 

2017 30 26 56 

2018 27 22 49 

2019 24 23 47 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A településen fogyatékkal élő emberek nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Ismereteink szerint 

nem vesznek részt foglalkoztatásban. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

Nincs adat 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Nem releváns. 



 75 

 

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

Görgetegen kis számban ugyan, de látás, mozgásszervi, valamint értelmi fogyatékkal élők 

személyek is laknak. Pontos számuk adatok hiányában nem ismert. Helyi, fogyatékosokkal 

foglalkozó intézmény nincs. Ismereteink szerint valamennyien támogató, szeretetteljes családi 

környezetben élnek, ahol megfelelő gondozásuk, ellátásuk a családtagok által biztosított, önálló 

életvitelre többségük képes. Külső személy segítségét ritkán igénylik, igyekeznek ezt családon 

belül megoldani.  

 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma  

(TS 128) 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 
 
A nappali ellátásban részesülő, fogyatékkal élők foglalkoztatásáról nem rendelkezünk információval. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Fogyatékkal élők pénzbeli és természetbeni ellátásáról nem áll rendelkezésre adat. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

A lakosok számára települési szinten elérhető a háziorvosi, védőnői szolgálat, térségi szinten 

pedig a fogorvosi, háziorvosi ügyeleti, illetve fogászati ügyeleti ellátás, valamint egyes 

egészségügyi szakellátások is.  A települési szinten lévő egészségügyi ellátások hozzáféréséről a 

község honlapja nyújt tájékoztatást. 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartására az 

önkormányzat figyelmet fordít. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszer. A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése - anyagi 

forrás híján - nem tökéletes. A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás 

akadálymentesített környezet biztosításával történik.  

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

A községben lévő köznevelési és közoktatási intézmények, valamint a középületek nagyobb 

részben akadálymentesítettek. E téren törekedni kell a teljes akadálymentesítettségre. A kulturális 

és sport programokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított.  

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

A községben sajnos nincs sok embert foglalkoztató cég, gazdasági szervezet, így a munkahelyek 

akadálymentesítettségéről nincs túl sok információnk. A meglévő munkahelyek (pl: 

önkormányzat, óvoda, iskola, stb) sem akadálymentesítettek teljes mértékben, erre törekendi kell.  

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

A településen közösségi közlekedés nincs, a járdák, parkok részben akadálymentesítettek.  

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

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

Nincs ilyen intézmény helyben. 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Az önkormányzat által működtetett tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt a fogyatékkal élő 

személyeknek (szállítás) az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

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

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

Nincs adat. 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Adathiány, a településen élő fogyatékosok 

számáról.  

- A célcsoport feltérképezése, bevonva ebbe 

felmérésbe a védőnőket, háziorvosokat, hogy 

képet kapjunk helyzetükről. 

Nem valósult meg az intézmények fizikai 

akadálymentesítése 

 - Akadálymentesítésre fordítható pályázati 

források feltérképezése, a szükséges 

akadálymentesítési feladatok összeírása, 

pályázati forrásokból komplex 

akadálymentesítés kivitelezése. 

Az infokommunikációs akadálymentesítés 

hiánya. 

 - Akadálymentesítésre fordítható pályázati 

források feltérképezése, a szükséges feladatok 

összeírása, külső források bevonásával 

komplex infokommunikációs 

akadálymentesítés megvalósítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma); 

Településünkön a jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó szolgáltatásokon és 

intézményeken túl szerepet kapnak a civil és egyházi szervezetek, csoportok lakosokat érintő 

tevékenységei. A lakosok kettő történelmi egyházközösségek között választhatnak hitük 

gyakorlásához. A katolikus, és a református egyházközösségek számos alkalmat biztosítanak az 

egészen kicsiny gyermekektől az idős korosztályig. A egyházközösség saját templommal 

rendelkeznek. Az egyházak jó kapcsolatot ápolnak az Önkormányzattal, intézményekkel. Az 

Önkormányzat lehetőségétől függően évről évre humán és anyagi támogatást nyújt a templom 

épületek felújításához, építéséhez, infrastrukturális fejlesztéséhez stb…  
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A lakosságszámhoz viszonyítva kevés a hitüket rendszeresen gyakorló lakosok száma. 80-100 fős 

református, 200-250 fős katolikus lélekszámot számláló gyülekezetünk van.  

Az együttélés a gyülekezeti programokon megvalósul, amelyekben a település sokféle társadalmi 

csoportja képviselteti magát. 

A lakosság, hitének gyakorlásán túl további közösségi rendezvényeken, programokon,  

sportrendezvényeken stb… vehet részt. Ezek a görgetegi faluház és könyvtár, a Görgetegi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, a Görgetegi Sport Egyesület, a Nők Görgetegért Egyesület, a Baráti 

Kör, Kuntelepért Egyesület, a Közéleti és Nyugdíjas Klub, valamint Görgeteg Község 

Önkormányzata szervezésében valósulnak meg.  

Az említett intézmények és szervezetek a település különböző életkorú lakosságának biztosítanak 

tartalmas programokat. Szinte minden héten lehetőség nyílik kulturális vagy sport rendezvényen, 

vagy a gyermekek részére szervezett programokon részt venni. A paletta széles, azonban az elmúlt 

években egyre kevesebben élnek ezekkel a lehetőséggel. A szervezők érdektelenségről, és a mai 

gazdasági helyzetnek megfelelő anyagi problémák miatti létszám visszaesésről számolnak be.  

Az ingyenes programok, mint pl. falunapok, még mindig nagy sikernek örvendnek, azonban az 

Önkormányzat pénzügyi helyzetétől függ azok tartalma, minősége. 

 

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

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

Az esélyegyenlőségi célcsoportok érdekében végzett, a szektorok közötti közös munka inkább 

eseti 

Jellegű. Állandó fórum nincs a felek számára. Későbbi egyeztetés, illetve felmérés tárgyát 

képezheti 

az erre vonatkozó igény feltérképezése. Amennyiben igény mutatkozik a folyamatos közös 

munkára, úgy közösen kidolgozhatják az együttműködés részleteit. 

 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

A térség önkormányzatai közös feladatellátást folytatnak bizonyos területeken a Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása keretében. Bár a közösen ellátott feladatok száma, 

az ellátás módja 2013-tól átalakult, az együttműködés alapjai adottak egy esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos együttműködéshez. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

A Görgetegen működő Görgetegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fontos támasza a célcsoport 

tagjainak. 

A cigány lakosok kérdéseikkel, problémáikkal szívesen fordulnak, GRNÖ elnökéhez, hiszen ő 

jobban átlátja helyzetüket, és az adott problémát. Ez a kapocs teszi az esélyegyenlőség 

megteremtése szempontjából (is) fontos szervezetté a nemzetiségi önkormányzatot. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

Nincs adat. 

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

Nincs adat. 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  
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HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének 

folyamatába; 

A meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzat, 

családsegítő, védőnő, iskola, óvoda, illetve egyéb partnerek bevonása a helyi esélyegyenlőségi 

programba elkészítésekor elsőként az adatgyűjtés során lettek bevonva. Az adatszolgáltatás mellett 

megtették javaslataikat, észrevételeiket, melyeket a program készítése során beépítettünk az 

intézkedések közé. 

 

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

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

HEP Fórumot. 

Az esélyegyenlőségi program, elkészülte után nyilvánosságra kerül. A megfogalmazott 

intézkedések megvalósulását így mind a célcsoportok, mind a lakosság nyomon tudja követni. Az 

önkormányzat esélyegyenlőségi munkatársa felel azért, hogy nyomon kövesse a megvalósulást és 

tartsa a kapcsolatot a célcsoportok képviselőivel. Fogadja észrevételeiket, esetleges újonnan 

felmerült javaslataikat. 

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

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

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

közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas az alacsonyan képzett 

munkanélküliek száma. 

 

 

---------------------------- 

Magas a tartós munkanélküliek száma. 

 

 

 

---------------------------- 

Kevés, vagy nincs helyi 

kezdeményezésű egészségügyi 

szűrőprogram. 

 

 

 

---------------------------- 

Nincs piacképes tudást biztosító 

képzési program. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

Nincs pontos adat a 

mélyszegénységben élők számáról. 

 

 

 

---------------------------- 

Esélyegyenlőség bemutatásának hiánya 

a település honlapján. 

Alacsony képzettségű munkanélküliek 

számára olyan képzések indítása, amely 

a munkaerőpiacon tartós elhelyezkedést 

biztosít. 

--------------------------- 

Munkanélküliek kedvezményes 

foglalkoztatási lehetőségeinek 

feltérképezése, kiajánlásuk a 

munkáltatók felé. 

---------------------------- 

Mélyszegénységben élők egészségügyi 

helyzetének javítására helyi 

kezdeményezésű szűrőprogramok 

szervezése az egészségügyi 

szakemberek segítségével. 

---------------------------- 

A romák, és mélyszegénységben élő 

munkanélküliek számára olyan 

képzések indítása, mely a 

munkaerőpiacon tartós elhelyezkedést 

biztosít, a felnőttképzésen való 

részvétel ösztönzése, szervezésben a 

munkaügyi központtal, valamint a 

TKKI Pécsi Igazgatóságával történő 

együttműködés. 

---------------------------- 

Mélyszegénységre vonatkozó 

adatgyűjtés, helyzetfeltárás, az 

eredmény tükrében pénzügyi, életviteli 

tanácsadás, munkahelyi elhelyezkedést 

elősegítő foglalkozások, biztosítása. 

---------------------------- 

A gorgeteg.freewb.hu oldalon link 

vagy alpont kerül kialakításra 

„Esélyegyenlőség” cím alatt, amelyen 
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információt szolgáltatunk az egyenlő 

bánásmódról, a diszkriminációval 

kapcsolatos kérdésekről, az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság eljárásáról, egyéb 

jogsegélyek lehetőségeiről. 

Gyermekek 

Mélyszegénységben élő gyermekek 

számáról nincs pontos adat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

A települési kisebbségi önkormányzat 

becsült adatai alapján magas a rossz 

körülmények között élő cigány 

gyermekek száma (lakókörnyezetük 

nem minősül szegregátumnak) 

 

 

 

 

---------------------------- 

Magas a HH/HHH –s gyermekek 

száma a településen. 

 

 

 

 

A szociális ellátás, érintett civil 

szervezetek, nemzetiségi 

önkormányzatok munkatársai 

segítségével legalább megközelítőleges 

felmérés elvégzése. 

A helyzetfeltárásból adódóan szociális 

hátrányok enyhítése, a változások 

követése a potenciális partnerek 

bevonásával. Önkéntesek segítségével 

ruha, játék, könyvgyűjtés a rászorulók 

részére. 

 

 

 

 ---------------------------- 

Helyzetfeltárás, lakhatási körülmények 

megismerése, felmérése, szociális 

hátrányok kompenzálása, programok 

szervezése (kulturális, 

egészségmegőrzés, sport), pályázati 

lehetőségekből kulturális, 

hagyományőrző  rendezvények, roma 

kultúra és hagyományok ápolása, pl.: 

Romanap. 

---------------------------- 

Helyzetfelmérés, szülők iskolai 

végzettsége, munkavállalási adatai, 

képzések/átképzések a szülők számára, 

munkavállalás ösztönzése, szociális 

hátrányok kompenzálása, a HH/HHH 

helyzetű gyermekek esélynövelésére 

irányuló differenciált fejlesztés (Biztos 

Kezdet gyermekház – korai fejlesztés, 

szülői kompetenciafejlesztés, 

családtámogatás), továbbtanulási 

esélyek növelése, továbbtanuláshoz 

szükséges készségek, képességek, 

kompetenciák fejlesztése. 

Idősek 

Magas az egyedül élő idős emberek 

arány, amelyen belül főként a nők 

száma jelentős. 

 

 

 

 

 

 

Idősek ellátásába a meglévő szociális 

háló mellett további, esetlegesen 

önkéntes munkaerő bevonása, pl. civil 

szervezeteken, iskolákon keresztül. 

Aktivitást segítő programok 

szervezése. Számítástechnikai 

ismeretek oktatása, esetleg szomszédi 

figyelőszolgálat kialakítása, szervezése. 
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--------------------------- 

Elmagányosodás lehetősége. 

 

 

--------------------------- 

Az idősekre jellemző, hogy nem 

rendelkeznek informatikai jártassággal, 

ismeretekkel. 

 

 

--------------------------- 

Gyakoribb az idősek áldozattá válása. 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

Tevékeny időskorhoz szükséges 

programok nem állnak rendelkezésre. 

 

--------------------------- 

Az elmagányosodás megelőzése 

érdekében aktivitást megőrző 

programok szervezése. 

--------------------------- 

Számítástechnikai ismeretek oktatása, 

alap szintű informatikai képzés 

szervezése, informatikai ismeretek 

használatának segítése. 

 

--------------------------- 

Áldozattá válás megelőzését célzó 

programok folytatása a rendőrség 

bevonásával, trükkös lopások 

megismertetése, fogyasztóvédelmi 

ismeretek oktatása. 

 

--------------------------- 

Megfelelő, az idősek számára is 

befogadható módon kialakított oktatási, 

tevékenységi rendszer kidolgozása. 

Nyugdíjasok nagyobb számú bevonása 

a civil szervezetek programjaiba. 

Nők 

Sok a szakképzett, de nem piacképes 

tudással rendelkező női munkanélküli. 

 

 

 

--------------------------- 

Kisgyermekes anyák munkaerő piaci 

részvételének alacsony aktivitása 

 

 

 

 

--------------------------- 

Kevés a családbarát munkahelyi 

megoldás. 

 

 

--------------------------- 

Kevés a célzott egészségügyi 

szűrőprogram. 

 

 

 

Kifejezetten nők számára indított 

átképzési, képzési programok 

kidolgozása potenciális partnerek 

bevonásával. 

 

--------------------------- 

- Óvodai férőhelyek a gyermek 3 éves 

korától való igénybevétele, nyitva 

tartás tágítása, nyári ügyelet 

megszervezése 

- nem fizetős iskolai nyári ügyelet 

bevezetése,  

 

--------------------------- 

Érintettek bevonásával a lehetséges 

megoldások, kedvezmények összeírása. 

 

--------------------------- 

Egészségmegőrző szemlélet erősítése, 

szűrővizsgálatok biztosítása 

háziorvossal, civil egyesületekkel 

együttműködve  

 

Fogyatékkal 

élők 

Saját lakást használó személyek adatai 

nem ismertek. 

 

 

 

 

Saját lakást használó fogyatékos 

személyek felmérése, lakások és azok 

környezeteinek felmérése, szükség 

estén akadálymentesítés 

megvalósításának elősegítése pályázati 

források felhasználásával. 
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--------------------------- 

Nem valósult meg az intézmények 

fizikai 

akadálymentesítése 

 

 

 

 

--------------------------- 

Az infokommunikációs 

akadálymentesítés hiánya. 

 

--------------------------- 

Akadálymentesítésre fordítható 

pályázati 

források feltérképezése, a szükséges 

akadálymentesítési feladatok 

összeírása, 

pályázati forrásokból komplex 

akadálymentesítés kivitelezése. 

--------------------------- 

Akadálymentesítésre fordítható 

pályázati 

források feltérképezése, a szükséges 

feladatok összeírása, külső források 

bevonásával komplex 

infokommunikációs akadálymentesítés 

megvalósítása. 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

  

 

 

 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák társadalomba történő integrálása megvalósul. és az 

őket támogató programok sikeresnek bizonyulnak.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkát találjanak az életszínvonaluk javítása 

érdekében. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását, mind a nevelés-oktatás, 

mind pedig a kulturális programokhoz való hozzáférés tekintetében. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek közszolgáltatásokhoz való hozzáférésére, az egyedüllét 

érzésének csökkentésére, valamint az állandó segítségnyújtás biztosítására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a kikapcsolódást segítő és széles látáskört biztosító 

programok szervezését, valamint a közéletbe való részvétel propagálását. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők akadálymentes hozzáférésére az egyes programok, 

rendezvények tekintetében, valamint az önbecsülésük erősítése érdekében a foglalkoztatottságuk 

növelésére tett intézkedések vonatkozásában. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 A B C D E F G H I J K L 

Intézke-

dés 
sorszá-ma 

Az intézkedés 

címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 

következteté- 
seiben feltárt probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A cél 

összhangj
a más 

helyi 

stratégiai 

dokument

u- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódás
a országos 

szakmapoliti

kai 

stratégiákho

z  

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézke-dés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósí-
tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredmé-nyességét 
mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósí-
tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredménye-inek 
fenntarthat-

ósága 

Önkormányzatok közötti 

együttműködésben megvalósuló 
intézkedés esetében az együttműködés 

bemutatása 

   

 0.  

1 Közterületi 

játszótér fejlesztés 

(Görgeteg Kossuth 

u. 268 hrsz) 

A gyermekek számára 

nincs megfelelő 

közterületi játszótér 

A játszótér 

használata 

hozzájárul a 

gyermekek 

egészséges testi 
fejlődéséhez 

  Pályázati lehetőségek 

felkutatása a 

közterületi játszótér 

fejlesztése érdekében 

Polgármester 2024.11.28. 1 db játszótér Pénzügyi 

erőforrás: 

pályázati 

támogatás, 

humán, 
technikai 

erőforrás 

rendelkezésre áll 

A játszótér 

hosszú távú 

fenntartásával 

javul a 

gyermekek 
életminősége és 

egészséges testi 

fejlődése 

Nem releváns 

2 Az önkormányzati 

tulajdonú 

belterületi utak, 
járdák felújítása 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

belterületi utak, járdák a 
mindennapos használat 

következtében erőteljesen 

elhasználódtak, 
közlekedésbiztonsági 

szempontból nem 

megfelelőek 

Az önkormányzati 

tulajdonú leromlott 

állagú belterületi 
utak, járdák 

felújítása. 

  Pályázati lehetőségek 

felkutatása a 

belterületi utak, járdák 
felújítása érdekében 

Polgármester 2024.11.28. felújított utak 

hossza  

Pénzügyi 

erőforrás: 

pályázati 
támogatás, 

humán, 

technikai 
erőforrás 

rendelkezésre áll 

A 

fenntarthatóságo

t a járdát, utat 
használók száma 

biztosítja 

nem releváns 

3 A község 
zöldterületeinek 

megfelelő 

gondozásához 
szükséges 

kommunális 

gépbeszerzése 

A megfelelő gépi 
kapacitás hiányában az 

önkormányzati 

zöldterületek, árkok 
gondozása komoly 

nehézségekbe ütközik 

Az önkormányzati 
tulajdonú 

közterületek, 

zöldterületek 
megfelelő 

színvonalú 

gondozása, 

fenntartása gépi 

erővel. 

  Pályázati lehetőségek 
felkutatása a 

belterületi 

közterületek, 
zöldfelületek 

megfelelő 

gondozásához 

szükséges gépek 

beszerzésére. 

Polgármester 2024.11.28. A megfelelően 
gondozott 

zöldterületek, 

közterületek 
területe 

Pénzügyi 
erőforrás: 

pályázati 

támogatás, 
humán, 

technikai 

erőforrás 

rendelkezésre áll 

A zöldterületek, 
közterületek 

fenntarthatósága 

hozzájárul az itt 
élők 

életminőségének 

javulásához 

nem releváns 

4 Óvoda fejlesztés 

(külső - belső 

Infrastrukturális 

szempontból a helyi óvoda 

Az óvoda 

felújításával az 

  Pályázati lehetőségek 

felkutatása a helyi 

Polgármester 2024.11.28. A beszerzett 

gépek 

Pénzügyi 

erőforrás: 

a 

fenntarthatóságo

nem releváns 



 85 

fejújítás)– 
Görgeteg, Vasút u. 

3/A 

mára elavulttá, 
elöregedetté vált 

intézmény által 
nyújtott 

szolgáltatások 

javulnak. 

köznevelési intézmény 
felújítására 

mennyisége pályázati 
támogatás, 

humán, 

technikai 
erőforrás 

rendelkezésre áll 

t az óvodát 
igénybevevő 

gyermekek 

száma határozza 
meg 

5 Önkormányzati 

tulajdonú 
ingatlanok 

felújítása 

Az önkormányzati 

fenntartású középületek 
nem megfelelő állapotúak, 

mely gátolja a lakosság 

megfelelő színvonalú 
szolgáltatásokhoz való 

hozzáférését 

A középületek 

felújításával az 
általuk nyújtott 

szolgáltatások 

magasabb szinten 
lesznek elérhetőek. 

  Pályázati lehetőségek 

felkutatása a helyi 
középületek 

felújítására 

Polgármester 2024.11.28 A felújított 

épületek száma 

Pénzügyi 

erőforrás: 
pályázati 

támogatás, 

humán, 
technikai 

erőforrás 

rendelkezésre áll 

A felújított 

épületek 
fenntarthatóságá

t az általuk 

nyújtott 
szolgáltatások 

színvonala 

határozza meg. 

nem releváns 

…   

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Alacsony 

képzettségű 

munkanélküliek 
számára olyan 

képzések indítása, 

amely a 
munkaerőpiacon 

tartós 

elhelyezkedést 
biztosít. 

 

Magas az alacsonyan 

képzett munkanélküliek 

száma. 

 

Munkaerőpiacon 

történő 
elhelyezkedés 

elősegítése, 

elhelyezkedésre 
való hajlandóság 

ösztönzése. Cél a 

minél hosszabb 
időre történő 

elhelyezkedés 

segítése.  

  Alacsony képzettségű 

munkanélküliek 

feltérképezése 

Képzési programok 

szervezése 

polgármester 2024.11.28.. Valamely képzési 

formába belépők 
száma; képzést 

eredményesen 

elvégzők száma; 
képzést követően 

a 

munkaerőpiacon 
elhelyezkedettek 

száma; munkába 

állást követő 1 
éven túli 

foglalkoztatás 

mértéke. 

Pályázati 

támogatások, 
személyi és 

tárgyi feltételek. 

Az intézkedés 

fenntartható és 
eredményes, ha 

az érintettek 

részt vesznek a 
képzésen. 

 

2 Munkanélküliek 
kedvezményes 

foglalkoztatási 

lehetőségeinek 
feltérképezése, 

kiajánlásuk a 

munkáltatók felé. 

Magas a tartósan munka 
nélkül levők száma. 

A tartósan munka 
nélkül levő 

személyek 

foglalkoztatásának 
biztosítása. 

Munkaerőpiacon 

történő 
elhelyezkedés 

elősegítése, 

elhelyezkedésre 

való hajlandóság 

ösztönzése. Cél a 

minél hosszabb 
időre történő 

elhelyezkedés 

segítése.  Hosszú 

  Alacsony képzettségű 
munkanélküliek 

feltérképezése. 

Kedvezményes 
foglalkoztatási 

lehetőségek 

összesítése, 
munkáltatókkal 

történő egyeztetése 

polgármester 2024.11.28. Eredményességi 
mutatók: 

munkáltatói 

egyeztetések 
száma; valamely 

foglalkoztatási 

eszközt 
bevezető/alkalma

zó munkáltatók 

száma; a 

foglalkoztatási 

eszközöknek 

köszönhetően 
alkalmazott 

munkavállalók 

száma. 

Személyi és 
tárgyi feltételek 

biztosítása, 

pályázati 
források. 

Az intézkedés 
akkor 

fenntartható, ha 

a munkáltatók 
motiváltak a 

feltérképezett 

foglalkoztatási 
eszközök 

alkalmazásában, 

eredményesnek, 

hatékonynak 

tartják. 
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távon tudatosítani 
szükséges a 

foglalkoztatásban 

való részvétel 
fontosságát. 

3 Mélyszegénységbe

n élők 

egészségügyi 
helyzetének 

javítására helyi 

kezdeményezésű 
szűrőprogramok 

szervezése 

egészségügyi 
szakemberek 

segítségével. 

Kevés, vagy nincs helyi 

kezdeményezésű 

egészségügyi 
szűrőprogram. A 

mélyszegénységben élők 

csoportja nem tud, vagy 
nem akar az általános jó 

egészségi állapot 

fenntartásához szükséges 
szűrővizsgálatokra 

elmenni 

Mélyszegénységben 

élők csoportja 

számára helyben 
végezhető 

(szűrőbuszok), 

átfogó egészségügyi 
szűrővizsgálati 

rendszer kialakítása. 

Szűréseken való 
részvétel, vagyis a 

megelőzés 

fontosságának 
tudatosítása. 

  Szűrőprogram 

rendszerének 

kidolgozása,  

részvétel 

dokumentálása. 

polgármester 2024.11.28. Kialakított 

szűrőprogram 
rendszer; 

szűréseken 

résztvevők 

száma. 

Pályázati 

források, 
személyi és 

tárgyi feltételek 

biztosítása. 

Az intézkedés 

akkor 

eredményes és 
fenntartható, ha 

a 

szűrőprogramot 
a célcsoport 

elfogadja, 

sikerül 
szemléletváltást 

elérni a 

témában, és az 
önálló 

életvitelbe is át 

tudnak ültetni 
egészségmegőrz

ő 

tevékenységeket
.  

 

 

4 A romák, és 
mélyszegénységbe

n élő 

munkanélküliek 
számára olyan 

képzések indítása, 

mely a 
munkaerőpiacon 

tartós 

elhelyezkedést 
biztosít, a 

felnőttképzésen 

való részvétel 
ösztönzése, 

szervezésben a 

munkaügyi 
központtal 

együttműködve 

Nincs piacképes tudást 
biztosító képzési program. 

A piacképes tudás 
megszerzésével a 

munkaerőpiacon 

való tartós 
elhelyezkedés 

biztosítása, ezáltal a 

tartós 
munkanélküliség 

csökkentése. 

  Hiányszakmák 
feltárása, hozzá 

kapcsolódó képzések 

szervezése az érintett 
partnerekkel való 

együttműködésben. 

Képzésen résztvevők 
részvételre való 

ösztönzése, 

motiválása. 
Eredmények 

kiértékelése. 

polgármester 2024.11.28. Indított képzések 
száma, képzésen 

résztvevők 

száma, képzést 
eredményesen 

elvégzők száma, 

a képzés révén 
elhelyezkedettek 

száma. 

Pályázati 
források, 

személyi és 

tárgyi feltételek 
biztosítása. 

Fenntartható, ha 
megfelelő a 

képzésen való 

részvételi 
hajlandóság. 

 

5 Mélyszegénységre 

vonatkozó 
adatgyűjtés, 

helyzetfeltárás, az 

eredmény 
tükrében 

pénzügyi, 

Nincs pontos adat a 

mélyszegénységben élők 
számáról. 

Rövidtávon: a 

felmérés elkészítése. 
Középtávon a 

felmérés 

megvalósulása, 
adatok feldolgozása. 

Hosszú távon: az 

  A lehetséges 

célcsoportok 
feltérképezése, 

családsegítő szolgálat 

és a nemzetiségi 
önkormányzat 

munkatársa 

polgármester 2024.11.28. Az intézkedés 

akkor 
eredményes, ha 

az érintettek 

hajlandóságot 
mutatnak a 

programban való 

Pályázati 

források, 
személyi és 

tárgyi feltételek 

biztosítása. 

Folyamatos 

kapcsolattartássa
l nyomon 

követhető 

helyzetük. A 
célcsoport tagjai 

önálló 
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életviteli 
tanácsadás, 

munkahelyi 

elhelyezkedést 
elősegítő 

foglalkozások, 

biztosítása. 

eredményekre 
alapozva életviteli 

tanácsadás, 

támogató 
intézkedések 

kidolgozása, 

célcsoport 
életkörülményeinek 

nyomon követése. 

segítségével. A 
célcsoport személyes 

felkeresése, 

adatgyűjtés, adatok 
feldolgozása. 

részvételre, 
határidőre 

megvalósul egy 

olyan adatbázis, 
melynek 

segítségével az 

érintett 
személyek, 

családok 

helyzetéről 
pontos képet 

kaphatnak a 

szakemberek,  

tevékenységeket 
végeznek 

helyzetük 

javítása 
érdekében. 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Helyzetfeltárásból 

adódóan a 

szociális 
hátrányok 

enyhítése, a 

változások 

követése a 

potenciális 
partnerek 

bevonásával. 

Önkéntesek 
segítségével ruha, 

játék, 

könyvgyűjtés a 
rászorulók részére. 

Mélyszegénységben élő 

gyermekek számáról nincs 
pontos adat. 

Felmérés 

elkészítése. 

  Felmérés elkészítése. polgármester 2024.11.28. Elkészült 

felmérés 

Személyi és 

tárgyi feltételek 
biztosítása. 

Adatbázis 

évenkénti 
frissítésével. 

 

2 Helyzetfeltárás, a 
cigány származású 

gyermekek 
lakhatási 

körülményeik 

megismerése, 
felmérése, 

szociális 

hátrányok 
kompenzálása, 

programok 

szervezése 

A települési kisebbségi 
önkormányzat becsült 

adatai alapján magas a 
rossz körülmények között 

élő cigány gyermekek 

száma (lakókörnyezetük 
nem minősül 

szegregátumnak) 

A szociális 
hátrányok 

kompenzálása, 
programok 

szervezése pályázati 

lehetőségekből 
kulturális, 

hagyományőrző 

rendezvények, roma 
kultúra és 

hagyományok 

ápolása,  

  Helyzetfelmérés 
elkészítése, 

programok 
szervezése. 

polgármester 2024.11.28. Elkészült 
felmérés, 

kidolgozott, 
szervezett 

programok 

száma, 
programokon 

résztvevők 

száma. helyzetük 
folyamatosan 

javuló tendenciát 

mutat. 

Személyi és 
tárgyi feltételek 

biztosítása 

Az intézkedés 
eredményes és 

fenntartható, ha 
a célcsoport 

tagjai a 

társadalmi, 
kulturális 

hovatartozásukat 

pozitívumként 
élik meg, és a 

társadalomban 

esélyegyenlőség
i 

 

3 Helyzetfelmérés, 

szülők iskolai 
végzettsége, 

munkavállalási 

adatai, 
képzések/átképzés

Magas a HH/HHH –s 

gyermekek száma a 
településen. 

Általános cél a 

szociális hátrányok 

kompenzálása, a 
HH/HHH helyzetű 

gyermekek 

esélynövelésére 

  Helyzetfelmérés 

elkészítése, adatok 
kiértékelése, 

intézkedési terv 

kidolgozása. 

polgármester 2024.11.28 Elkészült 

felmérés, 

kidolgozott 
intézkedési tervek 

száma, a 

célcsoport 

Személyi és 

tárgyi feltétel 
biztosítása 

Az intézkedés 

eredményes és 
fenntartható, ha 

a célcsoport 

tagjait 
megfelelően 
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ek a szülők 
számára, 

munkavállalás 

ösztönzése, 
szociális 

hátrányok 

kompenzálása, a 
HH/HHH helyzetű 

gyermekek 

esélynövelésére 
irányuló 

differenciált 

fejlesztés (Biztos 
Kezdet 

gyermekház – 

korai fejlesztés, 
szülői 

kompetenciafejles

ztés, 
családtámogatás), 

továbbtanulási 

esélyek növelése, 
továbbtanuláshoz 

szükséges 

készségek, 
képességek, 

kompetenciák 

fejlesztése. 

 

irányuló 
differenciált 

fejlesztés, 

továbbtanulási 

esélyek növelése, 

továbbtanuláshoz 
szükséges 

készségek, 

képességek, 
kompetenciák 

fejlesztése. 

intézkedések által 
érintett tagjainak 

száma. 

 

sikerül 
motiválni a 

részvételre, 

általános 
szemléletformál

ást sikerül elérni 

életszemléletükb
en 

 III. A nők esélyegyenlősége  

1 Kifejezetten nők 
számára indított 

átképzési, képzési 

programok 
kidolgozása 

potenciális 

partnerek 
bevonásával. 

Sok a szakképzett, de nem 

piacképes 

tudással rendelkező női 

munkanélküli. 

 

Nők számára 
indított képzési 

programokkal olyan 

hasznosítható tudás 
megszerzése, mely 

biztosítja az 

elhelyezkedés 
lehetőségét. Cél, 

hogy a (tartósan) 

munka nélkül lévő 
nők száma 

csökkenjen. 

  Hiányszakmák 
feltérképezése, 

képzések 

feltételrendszerének 
kidolgozása; 

polgármester 2024.11.28 Szervezett 

képzések száma, 

képzésen részt 

vevők száma, 

képzést 
eredményesen 

elvégzők száma; 

munkaerőpiacon 
elhelyezkedettek 

száma. 

 

Pályázati 
lehetőségek, 

személyi, tárgyi 

feltételek 
biztosítása 

Az intézkedés 

eredményes és 

fenntartható, ha 

sikerül olyan 

képzési 
modellt 

kidolgozni, mely 

hosszútávon 
alkalmazható, és 

biztosítja a 

munkalehetőség
et a résztvevők 

számára. 

 

2 Óvodai férőhelyek 
a gyermek 3 éves 

korától való 

igénybevétele, 
nyitvatartás 

Kisgyermekes anyák 
munkaerő piaci 

részvételének alacsony 

aktivitása 

rövidtávon: 

Kisgyermekes 
anyák meggyőzése, 

hogy 3 éves kortól 

vegyék igénybe az 
óvodai szolgáltatást.  

  Igényfelmérés, 
lehetőségek 

feltérképezése, 

pályázati lehetőségek 
keresése 

polgármester 2024.11.28 A három éves 

korban óvodába 
íratott gyermekek 

száma. A 

rugalmas és a 
szünidei nyitva 

Pályázati 
lehetőségek, 

személyi, tárgyi 

feltételek 
biztosítása 

Az intézkedés 
eredményes és 

fenntartható, ha 

az családok 
elégedettek vele, 
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tágítása, nyári 
ügyelet 

megszervezése, 

családi napközi 
működtetése, nem 

fizetős iskolai 

nyári ügyelet 
bevezetése. 

Középtávon: Az 
óvoda vezetőinek 

meggyőzése, hogy 

nyáron is legyen 
nyitva az intézmény, 

valamint, hogy 

rugalmas – ügyeleti 
nyitva tartás legyen 

biztosítva.  

Az iskolákban 
legyen nyári 

táborjellegű 

gyermekfelügyelet 
biztosítva. 

Hosszútávon a cél, 
hogy a gyermekeket 

nevelő munka 

nélkül lévő nők 
száma csökkenjen. 

tartást 
igénybevevők 

száma. 

. 

az intézmények 
hozzáállása 

megfelelő; a 

kidolgozott 
nyári programok 

kedveltek a részt 

vevők körében 

3 Családbarát 
munkahelyek 

témakörben az 

érintettek 
bevonásával a 

lehetséges 

megoldások, 
kedvezmények 
iráni igény 

összeírása. 

Jelenleg kevés családbarát 
munkahelyi intézkedés 

elérhető, nem általános 

ezek alkalmazása. 

Általános cél, hogy 
a munkába 

visszatérő anyák 

számára 
biztosítottak, 

elérhetőek legyenek 

olyan 
szolgáltatások, 

melyek a 
munkavállalói és az 

anya szerepet 

könnyebben össze 
tudják egyeztetni. 

Rövidtávon össze 

kell foglalni ezeket 

a lehetséges 

intézkedéseket, 

alkalmazási 
lehetőségeikről 

tájékoztatni kell a 
munkáltatókat. 

Hosszú távon az 

alkalmazásoknak be 
kell épülniük a 

mindennapi életbe. 

  Megoldások 
feltérképezése; 

munkáltatók 

tájékoztatása, eddigi 
tapasztalatok 

megosztása; 

módszertani 
kidolgozásban 

segítségnyújtás a 

munkáltatók részére. 

polgármester 2024.11.28. Az intézkedés 
eredményes, ha a 

munkáltatók 

hajlandóságot 
mutatnak az 

intézkedések 

bevezetésére, 
hosszú távon 

pedig teljesen 
hétköznapivá, 

természetessé 
válik 

alkalmazásuk. 

Pályázati 
támogatások, 

személyi, tárgyi 
feltételek 

biztosítása 

Az intézkedés 
eredményes, ha 

a munkáltatók 

hajlandóságot 
mutatnak az 

intézkedések 

bevezetésére, 
hosszú távon 

pedig teljesen 
hétköznapivá, 

természetessé 
válik 

alkalmazásuk. 

 

4 Egészségmegőrző 

szemlélet 
erősítése, 

szűrővizsgálatok 

biztosítása 
háziorvossal, civil 

Kevés a célzott 

egészségügyi 
szűrőprogram 

Általános 

szemléletté tenni a 

betegségekkel 
kapcsolatos 

megelőzés 

fontosságát, a 

  Szemléletformálást 

célzó tájékoztató 
anyagok kidolgozása, 

szűrőprogramok 

szervezése magas 
előfordulású 

polgármester 2024.11.28. Megvalósuló 

szűrőprogramok 

száma, 
szűréseken 

résztvevők 

száma, feltárt 

Pályázati 

támogatások, 
személyi, tárgyi 

feltételek 

biztosítása 

Az intézkedés 

eredményes és 
fenntartható, ha 

a prevenció 

szükségessége 
és fontossága 

 



 90 

egyesületekkel 
együttműködve. 

szűrőprogramokon 
való részvétel 

ösztönzését. 

megbetegedésekre, 
veszélyeztetett 

korosztályoknak 

megfelelően. 

betegségek 
száma.  

általános 
szemléletté 

válik, a 

megelőzés 
fontossága 

előtérbe kerül. 

 IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Magányos idősek 

ellátásába a 
meglévő szociális 

háló mellett 

további, 
esetlegesen 

önkéntes 
munkaerő 

bevonása, pl. civil 

szervezeteken, 
iskolákon 

keresztül. 

Aktivitást segítő 

programok 

szervezése. 

Számítástechnikai 
ismeretek 

oktatása, esetleg 

szomszédi 
figyelőszolgálat 

kialakítása, 

szervezése. 

Magas az egyedül élő idős 

emberek arány, amelyen 

belül főként a nők 

száma jelentős. 

A magányosan élő 

idős emberek 

feltérképezése, 
önkéntesek (pl. 

diákok) 

további bevonása az 
idősek segítésére. 
Számítógépes 

ismeretek 

nyújtásához 
kapcsolódó képzés 

szervezése, 

szükséges előadások 

nyújtása. 

Közösségszervezés 

és -fejlesztés, 
igényfelméréseket 

követően szomszédi 

figyelőszolgálat 
kialakítása, 

megszervezése. 

  Idős emberek szociális 

ellátásába önkéntesek, 

civil segítők 
bevonása; 

idősek számára is el- 
és befogadható 

programok 
kialakítása; 

érdeklődési körökhöz 

kapcsolódó képzés, 
előadás szervezése 

polgármester 2024.11.28. Ellátásba bevont 

önkéntesek 

száma; új ellátási 
formába bevont 

ellátottak 

száma; idősek 
számára 

kidolgozott 
programok 

száma; 

programokon 
részt 

vevők száma. 

 

Pályázati 

lehetőségek, 
személyi, tárgyi 

eszközök 

Az intézkedés 

eredményes és 
fenntartható, ha 

az ellátottak 

elégedettek vele, 
az önkéntesek 

hozzáállása 
megfelelő; a 

kidolgozott 

programok 
kedveltek a részt 

vevők körében. 

 

2 Az 
elmagányosodás 

megelőzése 

érdekében 
aktivitást megőrző 

programok 

szervezése. 

Elmagányosodás 
lehetősége. 

Az elmagányosodás 
lehetőségének 

megszüntetése, 

csökkentése. A 
tevékenység 

megvalósításába 

szükséges partnerek 
bevonása. 

Programok 

szervezése a 
szabadidő tevékeny 

eltöltése céljából. 

  Az elmagányosodás 

veszélyével érintett 

idős emberek 

feltérképezése a 

megfelelő partnereke 
bevonásával. A 

feltérképezést 

követően partnerek 

bevonásával 

programok 
szervezése. 

polgármester 2024.11.28 Elmagányosodás 

veszélyével 

érintett idős 

emberek száma.  

A 
feltérképezésükbe 

bevont partnerek 
száma. A 

programok 

szervezésébe 
bevont partnerek 

száma. 

Programok 
száma. 

Pályázati 
lehetőségek, 

személyi, tárgyi 

eszközök 

Megfelelő 
érdeklődés és 

támogatottság 

esetén. 

 

3 Számítástechnikai 

ismeretek 
oktatása, alap 

szintű informatikai 

képzés szervezése, 

Az idősekre jellemző, 

hogy nem rendelkeznek 

informatikai jártassággal, 

ismeretekkel. 

Számítástechnikai 

ismereteket nyújtó 

képzés szervezése, 
az önkéntesek 

bevonása a 

  A szükséges partnerek 

segítségével a képzés 

megszervezése. 
Önkéntes 

diákok, személyek 

polgármester 2024.11.28. A képzés 

szervezésében 

közreműködő 
partnerek száma. 

A képzésben 

Pályázati 

lehetőségek, 
személyi, tárgyi 

eszközök 

Megfelelő 

érdeklődés és 
támogatottság 

esetén. 
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informatikai 
ismeretek 

használatának 

segítése. 

tevékenység 
megvalósításába. Az 

idős emberek 

ösztönzése a 

képzésen való 

részvételre. A 
szükséges partnerek 

(képzők) bevonása. 

bevonása a 
tevékenység 

megvalósításába. A 

képzés lebonyolítása. 
Az eredmények 

kiértékelése. 

közreműködő 
önkéntesek 

száma. A 

képzésen 
résztvevő idős 

emberek 

száma. A képzést 
eredményesen 

elvégzők száma. 

4 Áldozattá válás 

megelőzését célzó 
programok 

folytatása a 

rendőrség 
bevonásával, 

trükkös lopások 

megismertetése, 
fogyasztóvédelmi 

ismeretek 
oktatása. 

Gyakoribb az idősek 
áldozattá válása. 

Az idős emberek 
tájékoztatása a rájuk 

leselkedő 

veszélyekről. Az 
intézkedés 

megvalósításához 

szükséges partnerek 
bevonása. A 

bűncselekmények 

számának 
csökkentése. 

Tájékoztató 

készítése, 
terjesztése. 

  A tájékoztató 
előadások szervezése. 

A szükséges partnerek 

bevonása (.pl. 
Rendőrség). Az 

előadások 

lebonyolítása. 
Tájékoztató anyagok 

készítése. 

polgármester 2024.11.28. Az intézkedés 

megvalósításába 
bevont partnerek 

száma. Az 

előadások száma. 
A szóróanyagok 

száma. Az 

előadásokon 
résztvevő idős 

emberek száma. 

 

Pályázati 
lehetőségek, 

személyi, tárgyi 

eszközök 

Fenntartható, a 
megfelelő 

érdeklődés 

estén. 

 

5 Megfelelő, az 

idősek számára is 
befogadható 

módon kialakított 

oktatási, 
tevékenységi 

rendszer 

kidolgozása. 
Nyugdíjasok 

nagyobb számú 

bevonása a civil 
szervezetek 

programjaiba. 

Tevékeny időskorhoz 

szükséges programok nem 
állnak rendelkezésre. 

A tevékeny időskor 

lehetőségének 
megteremtése a 

fizikai és mentális 

állapotuk 
fenntartásáért. A 

szükséges partneri 

együttműködések 
kialakítása, 

önkéntes munka 

biztosítása. 

  A programok 

kidolgozása és 

lebonyolítása, oktatási 
tevékenységi rendszer 

kidolgozása 
önkéntesek, partnerek 

segítségével. 

polgármester 2024.11.28. Megvalósított 

programok 

száma. A 
programokon 

résztvevő idős 

emberek 
száma. A 

program 

lebonyolításában 
közreműködő 

partnerek, 

önkéntesek 

száma.  

Pályázati 

lehetőségek, 
személyi, tárgyi 

eszközök 

Fenntartható, 

érdeklődés és 
támogatottság 

esetén. 

 

 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége  

1 Saját lakást 

használó 
fogyatékos 

személyek 
felmérése, lakások 

és azok 

környezeteinek 
felmérése, szükség 

estén 

akadálymentesítés 

Saját lakást használó 

személyek adatai nem 
ismertek. 

A saját lakást 

használó fogyatékos 
személyek 

életkörülményének 
felmérésével, 

tapasztalatainak 

felhasználásával, a 
fogyatékkal élő 

emberek életvitele 

önállóbbá váljék. A 

  Felmérés elkészítése. 

Felmérés eredményei 
figyelembevételével 

intézkedési tervek 
kidolgozása. 

polgármester 2024.11.28. Az elkészült 

felmérés. 
Intézkedési 

tervek száma. 

 

Pályázati 

lehetőségek, 
személyi, tárgyi 

feltételek 
biztosítása 

Fenntartható, 

támogatottság 
esetén. 
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megvalósításának 
elősegítése 

pályázati források 

felhasználásával. 

nem megfelelően 
akadálymentesített 

saját otthonok 

akadálymentesítése. 

2 Akadálymentesítés
re fordítható 

pályázati források 

feltérképezése, a 
szükséges 

akadálymentesítési 

feladatok 
összeírása, 

pályázati 

forrásokból 
komplex 

akadálymentesítés 

kivitelezése. 

Nem valósult meg az 
intézmények fizikai 

akadálymentesítése 

Közintézmények 
szükséges fizikai 

akadálymentesítésén

ek megvalósítása. 

  Jelenlegi 

akadálymentesítési 
helyzet felmérése; 

szükséges pótlások 

megállapítása; fizikai 
megvalósítás. 

polgármester 2024.11.28. Akadálymentesíte

tt 
közintézmények 

száma. 

 

Pályázati 
források 

A kialakított 
akadálymentes 

környezet 

folyamatosan 
használható 

fenntartásában, 

állagmegóvást 
kell alkalmazni. 

 

3 Akadálymentesítés
re fordítható 

pályázati források 

feltérképezése, a 

szükséges 

feladatok 

összeírása, külső 
források 

bevonásával 

komplex 
infokommunikáció

s 

akadálymentesítés 
megvalósítása.  

 

Az intézmények 
infokommunikációs 

akadálymentesítése nem 
történt meg. 

Közintézmények 
szükséges 

infokommunikációs 
akadálymentesítésén

ek megvalósítása. 

  Jelenlegi 
akadálymentesítési 

helyzet felmérése; 

szükséges pótlások 

megállapítása; fizikai 

megvalósítás. 

polgármester 2024.12.31. Akadálymentesíte
tt 

közintézmények 

száma. 

 

Pályázati 
források 

A kialakított 
akadálymentes 

környezet 
folyamatosan 

használható 

fenntartásában, 
állagmegóvást 

kell alkalmazni. 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot 

hoz létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

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

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

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

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

évenkénti felülvizsgálata, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 

előkészítése képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 

munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 

rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 

számára.  

 

 

 

 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség 

esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

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

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

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

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 
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3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

3.4 Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármester felel. 

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

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

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

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 

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

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

Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Görgeteg község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Görgeteg község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 10/2022.(I.25.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Csatolt melléklet:  

 

- képviselő testület elfogadó határozatának kivonata 

 

 

 

 

 

 

 

Görgeteg, 2022. február 7.               

  
 

 

 

 







 


