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Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram (HEP) 
 
 

Bevezete s 
 

A Ma rők Kő zse g Ö nkőrma nyzat a 4/2019/02.13/.sza mü  hata rőzata val főgadta el 
Ese lyegyenlő se gi Prőgramja t. Ö nkőrma nyzatünk ma r tő bb e ve gőndőlkődik az ese lyegyenlő se g 
megteremte se nek felte teleirő l, e rve nyesü le se t biztősí tő  prőgramjairő l. A tapasztalatők azt 
mütatja k, hőgy Ö nkőrma nyzatünk re sze rő l a beavatkőza s szü kse ges e s a jő vő ben is az marad. 

 
 

Ö sszhangban az Egyenlő  Ba na smő drő l e s az Ese lyegyenlő se g Elő mőzdí ta sa rő l sző lő  2003. e vi 
CXXV. tő rve ny, a helyi ese lyegyenlő se gi prőgramők elke szí te se nek szaba lyairő l e s az 
ese lyegyenlő se gi mentőrőkrő l sző lő  321/2011. (XII. 27.) Kőrm. rendelet e s a helyi 
ese lyegyenlő se gi prőgram elke szí te se nek re szletes szaba lyairő l sző lő  2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkeze seivel, Ma rők kő zse g Ö nkőrma nyzata Ese lyegyenlő se gi Prőgramban rő gzí ti 
az ese lyegyenlő se g e rdeke ben szü kse ges feladatőkat. 
 

Az ő nkőrma nyzat va llalja, hőgy az elke szü lt e s elfőgadőtt Ese lyegyenlő se gi Prőgrammal 
ő sszehangőlja a telepü le s ma s dőkümentümait, valamint az ő nkőrma nyzat fenntarta sa ban le vő  
inte zme nyek mü kő dtete se t. Va llalja tőva bba , hőgy az Ese lyegyenlő se gi Prőgram elke szí te se 
sőra n bevőnja partneri kapcsőlatrendszere t, kü lő nő s tekintettel a kő znevele s a llami e s nem 
a llami inte zme nyfenntartő ira. 
Jelen helyzetelemze s az Ese lyegyenlő se gi Prőgram megalapőza sa t szőlga lja. 
 
 

A telepü le s bemütata sa 
 

A település története: 

 Ne metma rők e s Hercegszentma rtőn kő zse gek 1952-ben egyesü ltek Ma rők ne ven. A helyse g a 
Villa nyi-hegyse gtő l keletre, a Karasica e s a Düna vő lgye kő zti fennsí kőn terü l el. Tengerszint 
feletti magassa ga 123 m. Hata ra terme keny, talaja nehe z, kő tő tt agyagtalaj. A jő  fő ld e s a kedvező  
e ghajlat ma r az ő sembernek is lakhelyet kí na lt: a kő ze pső  brőnzkőrbő l telepre ütalő  felszí ni 
leletek, hamvaszta sős sí r anyaga, a  kőrai vaskőrbő l 622 darabbő l a llő  (sarlő k e s ő ntő rő gő k) 
lelet kerü lt elő . 

Az idő sza mí ta s elő tt 2000 kő rü l illyrek lakta k a kő zse g elő dje t, ő ket ie. 400-ban a kelta k kő vetik, 
akiket a rő maiak iga znak le. Ezt bizőnyí tja k a jelenlegi kő zse g hata ra ban felszí nre kerü lt enyhe n 
grafitős, grafitős-seprü s faze k őldaltő rede kek, vaske s, a 3504 darabbő l a llő  e remlelet, melynek 
legkőra bbi darabjai az isz.e. II-I. sza zadra tehető k, legke ső bbi verete II. Valentianiüs se rü lt 
brőnze rme, valamint a IV. sza zadbő l valő  te glasí r. 

Az emlí tett leleteket a pe csi Jannüs Pannőniüs Mü zeüm mely 1328-ban Villa Mőrüch, 1468-ban 
Marők pőssesiő. 1481-ben Mőrük alakban szerepel az őklevelekben. Felte telezhetjü k, hőgy a 
helyse g neve a Ma rk szeme lyne vbő l sza rmazik. 1334-ben a pa pai tizedjegyze k Marő dőt emlí t, s 
a kő rnye krő l me g Pőlcsa t e s Santő Martina t. ő rzi. A ne pva ndőrla s kőra bő l biztős adataink 
nincsenek, de az A rpa d-kőrban isme t felbükkan a kő zse g neve, a 
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Ma rőkőt a ke ső bbiekben magyar kisnemesek lakja k, Francz (i) – üs csala d /1457/, Ma rőki 
/Ma rőgi/ csala d /1468/ Kis csala d /1483/, Nagy csala d /1483/. 

 Az 1554-es defter szerint nyőlc jőbba gycsala d feje – Csüpőr Ma rtőn, Kő vesdi Petre, Kerekes 
Ambrüs, Tő d Ma rtőn, Fü  Gergely, Jő  Benedik, Küti Miha l, Lővacsi Győ rgy – fizet adő t. A kő rnyező  
falvakkal szemben Ma rők ne pesse ge akkőriban nő tt. Ezt bizőnyí tja, hőgy 1571-ben 30, 1582-
ben 33 adő ző  magyar csala dőt í rtak ő ssze. A tő rő k hő dőltsa gőt a te lt ma rőki csala dők: Szebe nyi, 
Fő ldva ri, Nemes, Bő lyai, Hőrva th Pa pa, Vida, Fehe r, Halasi, Dea k, Pap, Ve ke ny, Kőnkőly, Gatőy 
csala dők. 1707-ben ra c bető re s püsztí tőtta el a kő zse get. A magyar ő slakőssa g ezüta n itt ma r 
nem tala lhatő  meg. 

 Ne metma rők e s Hercegszentma rtőn püszta le ve n – lakőssa g hia nya ban – semmit sem 
jő vedelmezett birtőkősa nak. Ezen csak telepí te ssel lehetett va ltőztatni. 1723-ban III. Ka rőly a 
Ne met Birődalőmbő l e s ősztra k tartőma nyőkbő l hí vőtt be fő ld- e s ke zmü veseket. Az elő bbiek 
10 e vi, az ütő bbiak 15 e vi adő mentesse get kaptak.   

 Ne metma rők kő zse gbe bajőr-frankők, a wü rtzbürgi e s a mainzi va lasztő fejedelem vőlt 
alattvalő i kerü ltek. A telepesek fő ld- e s sző lő mü vele ssel, a llattarta ssal főglalkőztak. Eszkő zeiket 
magük ke szí tette k, ha zaikat fa bő l e pí tette k. Szentma rtőn első  lakősai 1772 kő rü l e rkeztek, 
Ma ria Tere zia üralkőda sa ideje n. Ekkőr mintegy 50 csala d (200 fő ) e rkezett a bajőrőrsza gi 
magas hegyse gekbő l. Ma rőknak ezt a re sze t a mai napig is Bailandnak nevezi (Bayerland, 
Bay,rland, Bailand=Bajőrőrsza g). 

 Az ü j telepesek a prilisban e rkeztek e s az e v ve ge ig sza znegyven ne gyen haltak meg 
mőcsa rla zban. A magaslati levegő hő z szőkőtt bajőrők nem bí rta k a me g mőcsaras gő ző kkel 
telí tett levegő t. A ja rva ny a ne met ma rőkiakra nem terjedt a t. 

  

1787-ben a II. Jő zsef-fe le ő sszeí ra skőr a kő vetkező  adatőkat jegyezte k fő l 

  

Birtőkős Ha z Csala d Jőgi ne pesse g Te nyleges 
ne pesse g 

Krisztina 
fő hercegnő  

82 73 701 697 

 

Fe rfi Paraszt Pőlg-paraszt 
ő . 

Fe rfi zselle r Egye b Sarjade k Nő  

356 112 62 43 17 122 345 

Jő l la thatő , hőgy a kő zse g lakő i mező gazdasa ggal főglalkőzhattak. A XVIII. Sza zad ve ge n ü jabb 
ne met csala dők e rkeztek Kő ln kő rnye ke rő l e s a Rajna vide ke rő l. A faha zak helyett kő ha zakat 
e pí tenek. Ekkőr ma r nincs elhagyőtt telek a kő zse gben. 1792-93-ban Eszterha zy Ka zme r grő f 
fele pí tteti az empire stí lüsü  templőmőt. 1815-ben iskőla is e pü lt: Ne metma rőkőn. 

 1838-ban kőleraja rva ny püsztí tőtt a kő rnye ken. Mí g a kő zeli kő zse gek lakőssa ga majdnem 
teljesen elhalt, Ma rőkőt e ja rva ny nem e ri el. 1855-ben megkezdő dő tt a Mőha cs-Pe csi vasü t 
e pí te se, mely a kő vetkező  e vben is főlytatő dőtt. Ösztra k e s cseh münka sők e rkeztek a 
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münka latők ve gze se hez, akik kő zü l 500-an haltak meg tí füszban 1836 janüa rja tő l 1857 
a prilisa ig. Ezt igazőlja az 1856-ős statisztika, amely 1856-ban 86 szü lete ssel szemben 547 
hala lesetet, 1857-ben 45 szü lete st, 77 hala lőza st mütat ki. 

  1857. ma jüs 1-e n adta k a t a vasü ta llőma st a főrgalőmnak. 1866-ban e s 1873-ban a kő rnyező  
kő zse gekben tí füsz- e s kőleraja rva ny vőlt, Ma rőkőn e ja rva nyők hata sa nem mütathatő  ki. 1833. 
ő ta ő na llő  pőstahivatal mü kő dik a helyse gben. 1897-ben a ha zak elő tt te gla bő l ja rda t e pí tettek. 
E ja rda maradva nyai me g ma is megtala lhatő k. 

 Az első  vila gha bőrü ban a kő zse g fe rfiai kő zü l hü szan haltak meg az őlasz frőntőn. 1925. üta n 
ta ví rda t e s telefőnt szerelnek a pőstahivatalba. 1927-ben bevezette k a villanyvila gí ta st. A 
gazda k a harmincas e vekben a kezdeti nehe zse gek ellene re igen jő l termeltek. A mő dősabbak 
ge pesí tette k az arata st. 1935-ő s adat szerint Bőck Andra s, ifj. Kü bler Jő zsef e s Miklő s 
rendelkeznek cse plő ge ppel.  A kő zse g hata ra ban elada sra termeltek bü za t, kükőrica t e s ricinüst. 

 Ekkőr ma r megfigyelhető  a lakőssa g főglalkőza s szerinti megőszla sa: 

             Ö stermelő                                25 

            Iparős                                     100 

            Kereskedő                               12 

            Kő zlekede si alkalmazőtt        23        

            Nyügdí jas                               69 

            Ha zicsele d                              7 

            Egye b                                     2 

            Ö ssz lakőssa g:                  955 fő  

   

                   A ma sődik vila gha bőrü  ideje n embere letben nem esett ka r. 1944. nővember 27-e n 
szabadült fel Ma rők. Me g ebben az idő ben 36 csala d kü lfő ldre ta vőzőtt. 1947-ben a Hajdü  
megyei Jő zsa kő zse gbő l e rkeztek magyar csala dők. 1948. jü niüsa ban az ő si telepes csala dők 
kő zü l hetet kitelepí tettek, majd szeptemberben 25 csala dőt a kő rnyező  falvakba telepí tettek a t. 
1949. szeptember 18-a n megalakült az első  termelő sző vetkezeti csőpőrt „Vő rő s Csillag”ne ven. 
A kő ző s münka t 600 kat. hőldőn ve gezte k. 1950-ben Marő tszentma rtőnt e s Ma rőkőt 
ő sszevőnta k, s ettő l az idő tő l kezdve Ma rők a kő zse g neve.1958-ban ü jabb termelő sző vetkezet 
alakült „Ú ttő rő ” Tsz. Ne ven. 37 csala d (44 tag) teve kenykedett 632 kat. hőldőn. 

1959-ben kő rzeti őrvősi rendelő t kap a kő zse g. A termelő sző vetkezeteket 1965-ben a villa nyi 
„Ú j Alkőtma ny” Mező gazdasa gi Termelő sző vetkezettel egyesí tette k. Ekkőr a vőlt ke t kő zse g 
isme t ő na llő an szerepel: Ne metma rők; Ma rők I. e s Hercegszentma rtőn; Ma rők II. ne ven. 

  Ezt a kettő sse get a bekő tő ü t mege pí te se szü nteti meg 1970. december 10-e n. A bekő tő ü t nagy 
főrdülő pőntőt jelentett a kő zse g e lete ben. Lehető ve  va lt, hőgy a kő zelben le vő  va llalatők 
münka sja ratőkat indí tsanak a kő zse gbe. A Vőla n hat büszja rattal biztősí tőtta kő zlekede s 
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lebőnyőlí ta sa t. Mindez főntős vőlt aze rt, mert í gy megszü nt a falü fiataljainak elkő ltő ze se. A 
münkahelyek győrs ele re se, kedvező  kereseti lehető se gek kő vetkezte ben a fiatalők Ma rőkőn 
e pí tkeztek e s telepedtek le 

Az 1980-as statisztikai adat szerint: 

Ma rők terü lete  15,92 km2 

Ne pesse ge:   655 fő  

 Lakő ha zak sza ma:  187 db 

2007. janüa r 1-i a llapőt szerint: 

Ma rők terü lete  15.92 km2 

Ne pesse ge:   501 fő  

Lakő ha zak sza ma:  180 db  

A település hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai: 

Az ő nkőrma nyzat kapcsőlatőt tart fenn kü lfő ldő n Eislingen/Fils Ne metőrsza gStainz, St.Stefan, 
Gündersdőrf, Greisdőrf , Geőrgsberg, Aüsztria 

Kü lfő ldi ő nkőrma nyzattal valő  tőva bbi együ ttmü kő de srő l sző lő  mega llapőda s megkő te se re 
ke pviselő  testü let minő sí tett tő bbse gü  dő nte se hez kő tő tt, a t nem rüha zhatő  hata skő rbe 
tartőzik. 

Az önkormányzat címere: 

 Ma rők telepü le s  cí mere nek leí ra sa: Heraldikai elemze s: a cí mer terven a kiva gőtt fa helye n 
maradt tő nkbő l sarjadő  ke t hajta s jelke pezi, hőgy a telepü le s az itt kiva gőtt erdő  helye n le tesü lt, 
e s ütal arra is, hőgy az itteni fa felhaszna la sa jellemző  vőlt a kő zse g e lete re. A ke t hajta s a 
kő zse get alkőtő  ke t telepü le st, Ma rőkőt e s Hercegszentma rtőnt szimbőliza lja. A ha rslevelek a 
ne met nemzetise get jelke pezik. A ha rs szentfa ma r a germa n mitőlő gia ban ez az ő si hagyőma ny 
e l me g napjainkig,  a nibelüng-e nek vila gfa ja is a ha rs, e s hő se nek Szigfridnek is szí v alakü  
ha rsleve l  tapadt teste re a tő rte netben.  A ha rs tisztelete a fatőtem ke pzetekben győ kerezik. Az 
ő germa n semnőn tő rzs a szent liget fa ja t tartőtta ő se nek, e s tisztelte ekke nt. Ez a 
vila gfelfőga snak ő si, anyagi szintje, amelyben nem az őksa gi, hanem e rze ki, la thatő , halhatő  
ő sszefü gge sek az ira nyadő k. Minden ami mőzőg, le legezni la tszik, illatőt a raszt, me g ha csak 
kü lső  hata sra is, idő legesen is „e l”. Valamilyen főrma ban le lek, szellem lakja  amí g e l, e leterő  
birtőkősa. Az ilyen jellegü  ke pzet maradt fenn a csala dfa kban is. Itt nem csak  a fake nt 
megrajzőlt lesza rmaza si ta bla zatőkra gőndőlünk, vőnatkőzőtt az e lő  fa kra is. Ilyen hí res fa vőlt 
pe lda ül Hőchencőllern-ha z fa ja is, melynek biőlő giai e lete nek szőrős pa rhüzamba vőnta k az 
üralkődő  csala d alaküla sa val. A kereszte ny idő knek is főntős fa ja a ha rs. A tő lgy, a rő zsa, sző lő  
mellett egyike a cí mer ke pek kő ze  emelt keveseknek. A ne met heraldika kban nagyőn elterjedt, 
ez abbő l adő dik, hőgy a germa n FERYJA istennő nek szentelt ha rsfa nak villa mha rí tő  erő t 
tülajdőní tőttak, eze rt a helyi tő rve nykeze s ismertető jeleke nt alkalmazta k. Innen ma r csak egy 
le pe s vőlt a cí merekben az ő nkőrma nyzatisa g  jelke peze se re, e s ma s kő ző sse gek 
szimbő liza la sa ra.A ne met nyelv terü leten a ha rs tisztelete a telepü le s  nevekben is nyőmőn 
kő vethető , ele g csak a te rke pre tekintenü nk, e s megtala ljük a ne met,  hőlland,  belga, limbürg, 
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lin, linde, lindaü, lindenaü, lindenőws lindenthal, lindesberg, stb telepü le seket. A ha rs ilyen főkü  
tisztelete kő vetkezte ben lett őlyan ne pszerü , hőgy a legelterjedtebb sőr- e s dí szfa lett 
Eürő pa ban. Ez ne mike pp hasznőssa ga nak is betüdhatő . Hildegard vőn Brinken (1098-1179) 
í rja  : szí vpanaszők ellen haszna l, aja nlatős győ kere bő l ke szí tett pőr főgyaszta sa kenye rrel. 
A llí tő lag a la ta st is tiszta va  teszi a ha rsfa leve l, ha ne phit gyakőrlata szerint az emberlefekve skőr 
az arca t e s szemhe ja t bebőrí tja vele. Ve gü l a ha rsak megadőtt tisztelet sző l a nő ve nynek is 
ahőnnan a me hek a me zet gyü jtik.  Ebben a vőnatkőza sban teha t e leterő t szimbőliza l. A 
cí merben szerepel a szablya t tartő  kard,  mely emle ket a llí t mindazőknak a ma rőki pőlga rőknak, 
akik a tő rte nelem sőra n e letü kkel, ve rü kkel a ldőztak a haza e rt e s szü kebb pa tria jüke rt. Ezzel a 
lakőssa g nem csak tevő legesen A Hő ső k napja n, hanem jelke pe ben is megemle kezik rő lük.  A 
cí mer –ezü st- ző ld szí nek együ ttesen nemzeti szí neinket is ide zik. A heraldikai ma zak – fe mek 
e s szí nek – a cí mertan szaba lyainak megfelelő en lettek alkalmazva. Mint minden kültü ra, a 
heraldika is  a kőzmiküs vila ghőz kapcsőlta a szí neket. 

Fe mek: arany, ezü st. 

Szí nek: vő rő s, ke k, ző ld. 

Pajzs: a llő , csü cskő s talpü , , vő rő s talajőn ezü st ha rsfa tő nk, amelybő l ke t egyma sba főnő dő  friss 
hajta s nő vekszik, rajtük ő sszesen he t leve llel. 

Sisak: szembe főrdült, arannyal e kí tett e s vő rő ssel be lelt ezü st sisak, vő rő ssel e s ke kkel e kí tett 
arany heraldikai kőrőna val. 

Sisakdí sz: arany markőlatü  e s ve d vasü , ezü st penge jü  szablya t tartő  jőbbra főrdült kő nyő kben 
meghajlí tőtt pa nce lős ezü st kard. 

Takarő k: mindke t őldalőn ke k-arany 

Felirat: a cí mer alatt lebegő  ha rmas tagőla sü , í ves arany szalagőn nagybetü s  MA RÖK  felirat a 
telepü le s ne v elő tt e s üta n egy-egy dí szpőnt. 

 Az önkormányzat zászlaja: 

Ma rők kő zse g  za szlaja nak leí ra sa: ( a grafika t a melle klet tartalmazza) 

A lőbőgő  90 főkkal tő rte nő  elfőrgata sa val jő n le tre. A feliratős szalag ne lkü li szí nes cí mer 
szimmetriai tengelye a za szlő  hőssza nak rü dtő l me rt egyharmadős őszta svőnala val esik egybe. 
A za szlő  ke tőldalas. 

 Márok község lobogójának leírása: A llő  te glalap alakü , 2:1 me retara nyü  fehe r textillap, 
alja ban arany, felette ke k ví zszintes pő lya val. Egy pő lya sze lesse g a lőbőgő  hőssza nak 1/10-ed 
re sze. A szí nes cí mer a feliratős szalaggal a lőbőgő  hősszanti szimmetriatengelye n, annak 
felü lrő l me rt 1/3-ős őszta svőnala n helyezkedik el. A lőbőgő  ke tőldalas. 

Az önkormányzat pecsétje: (a lenyőmatőt az SZMSZ 3. sza mü  melle klete tartalmazza) 

Kő r alakü  pecse tlap, sze les peremmel. A pecse tmező  kő ze pvőnala ban Ma rők cí mere nek 

kőntü rrajza. A cí mert ke t őldalrő l e s felü lrő l nagybetü s felirat ő vezi: MA RÖK KÖ ZSE G PECSE TJE. 

A felirat elő tt, üta n e s a sző kő ző kben egy-egy dí szpőnt tala lhatő . 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

E v/Fő  lakő ne pesse g 
2013 (fő )        429  fő  
2014 (fő )        415  fő  
Lakő ne pesse g sza ma nak va ltőza sa (%) 96,7  % 
2015 (fő )    416   fő  
Lakő ne pesse g sza ma nak va ltőza sa (%) 100,20% 
2016 (fő )     411  fő  
Lakő ne pesse g sza ma nak va ltőza sa (%) 98,8  % 
2017 ( fő )          n.a.   fő  
Lakő ne pesse g sza ma nak va ltőza sa (%) n.a. 
Főrra s: 
TeIR, KSH-
TSTAR 

        

                
       2.1 számú táblázat - Állandó népesség 2016 
 

állandó népesség száma 438 fő 

nő  234 fő  

53,42% 

fe rfi 204 fő  

46,58% 

0-2 e vesek 11 fő  

2,51% 

0-14 e ves nő k 30 fő  

6,85% 

0-14 e ves fe rfiak 18 fő  

4,11% 

15-17 e ves nő k 7 fő  

1,60% 

15-17 e ves fe rfiak 7 fő  

1,60% 

18-59 e ves nő k 123 fő  

28,08% 

18-59 e ves fe rfiak 129 fő  

29,45% 

60-64 e ves nő k 25 fő  
5,71% 

60-64 e ves fe rfiak 19 fő  

4,34% 

65 e v feletti nő k 49 fő  

11,19% 

65 e v feletti fe rfiak 31 fő  

7,08% 

Főrra s: TeIR, KSH-TSTAR         

3. sza mü  ta bla zat Ö regede si index 
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E V 65 e v feletti a llandő  lakősők 
sza ma (fő ) 

0-14 e ves a llandő  lakősők sza ma 
(fő ) 

Ö regede si index % 

2013 80 fő  56 fő  142,86% 
2014 80 fő                            55 fő  145,45% 
2015 82 fő  50 fő  164,00% 
2016 80 fő  48 fő  166,66% 
2017 n.a. n.a. n.a. 

Főrra s: TeIR 

 

Sajnős kis kő ző sse gü nk lassan kezd elő regedni. Ezellen prő ba lünk lehető se geink szerint tenni. 
Kedvező bb iparü ze si adő -rendszerrel prő ba ljük a va llalkőző kat idecsa bí tani (ami a jelen 
a llapőtőt tekintve sikeres lesz) münkahely teremte s ce lja bő l. 
Ese ly van arra, hőgy ha münkahelyek le tesü lnek a telepü le sen belü l, akkőr a fiatalők is 
szí vesebben maradnak itt, e s az elva ndőrla s ü teme is cső kkenni főg 
 

 Kü lő nbő ző  sege lyekkel e s kedvezme nyekkel prő ba ljük a fiatalőkat e s a csala dőkat ta mőgatni, 
ezzel is segí tve az itteni letelepede sü ket, ezzel is fiatalí tani a falü lakőssa ga nak ő sszete tele t.Ha 
gyermek szü letik az ő nkőrma nyzat egyszeri 25000 Ft-ős sege lyt ad a csala dnak. 
 
 

.4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 
  a llandő  jellegü  ődava ndőrla s elva ndőrla s egyenleg 

2013 13 10 3 

2014 17 22 -5 

2015 16 18 -2 

2016 15 18 -3 

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

Főrra s: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 
  E lve szü lete sek sza ma hala lőza sők sza ma terme szetes szapőrőda s (fő ) 

2013 - 7 -7 

2014 3 7 -4 

2015 2 5 -3 

2016 4 8 -4 

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

Főrra s: TeIR, KSH-TSTAR
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E rte keink, kü ldete sü nk 

Szent Simon és Júdás templom 

 
A templőm Esterha zy La szlő  grő f pe csi pü spő k ideje alatt e pü lt 1793-ban, barőkk stí lüsban. A 
templőm mü emle kve delem alatt a ll. A szente ly a templőm ve ge ben, ma rva nybő l van kialakí tva. 
Az ege sz templőm őldala e s mennyezete dí szes festme nyekkel, aranyminta zattal van kifestve, 
amit sajnős a tmeszeltek. A templőm tőrnya ban 5 harang vőlt. A legnagyőbb, aminek sü lya 500 
kg, me g ma is megvan, 1867-ben vette k Hübert Miha ly ple ba nős hagyate ka bő l. A ma sik 4 harang 
az első  vila gha bőrü  a ldőzata lett - a Habsbürgők elvitette k a gyü ő nte shez. A templőm 1793. 
őktő ber 23-a n lett felszentelve. Ehhez a pe csi pü spő k Rő ma bő l megkapta Szent Simőn e s Jü da s 
relikvia it, barőkk ezü st főglalatban, melyek a templőmban vannak. 
 
Szent Márton templom 

A kő ze pkőri Hercegszentma rtőn templőma a tő rő k idő kben elpüsztült. Ma rők falü neve 1328-
ban bükkan fel a főrra sőkban. Marő t falü 1561-ben a tő rő k üralőm alatt a llő  szigetva ri va r 
re sze re fizette adő ja t. A XVII. sza zadban Henyei Miklő s birtőka vőlt. 1696-ban 18 magyar e s ke t 
szerb csala d lakta. 1722-ben bajőr telepesek e rkeztek ide e s ettő l kezdve a falüt 
Ne metma rőknak nevezte k. A XIX. sza zad ve gi ő sszeí ra sők szerint csak ne metek laktak a falüban. 
Ne metma rők e s Marő tszentma rtőn kő zse geket Ma rők ne ven 1950-ben egyesí tette k. A mai 
templőm 1901-ben e pü lt Szent Ma rtőn tőürsi pü spő k tisztelete re. Graits Endre a ltal festett 
őlta rke pe a pü spő k megdicső ü le se t a bra zőlja. 

Tájház 

Kő zse gü nk Ta jha za 2014-ben,  egy kő zel 100 e ves ha zbő l lett kialakí tva. Az idela tőgatő  vende g 
egy helytő rte neti kia llí ta st tekinthet meg, megismerkedhet a re gi idő k emle keivel e s 
hagyőma nyaival. A ha z eredetileg a We ber csala d tülajdőna vőlt. Ma ig is a falüban e lő  We ber 
Rajmünd itt szü letett e s e lt a testve reivel, szü leivel, e s nagyszü leivel.Ö k jő mő dü  sva b 
parasztcsala dke nt e ltek e s gazda lkődtak itt, ege szen a kitelepí te sü kig. A ha z ü j tülajdőnősai 
Jüha sz Gyüla e s felese ge Gazda Gizella vőlt, akiket a Felvide krő l, Ipőlypa sztő rő l 
1948.szeptember 22.-e n telepí tettek a kő zse gbe.Ö rő kő seik- akiknek kő sző nettel tartőzünk-
Jüha sz La szlő  e s Jüha sz Ma ria, szinte n Felvide ki lakősők, 2013-ban a kő zse gnek aja nde kőzta k 
az ingatlant, berendeze seivel e s haszna lati ta rgyaival együ tt.Kiege szí te ske nt Baümstark 
Miklő sne  e s csala dja szinte n sők berendeze si ta rgyat aja nlőtt fel kő zse gü nknek,e s a falünkban 
e lő  csala dők is nagyőn sők e rte kes re gise get aja nde kőztak, melyek a Ta jha zban tekinthető k meg. 
Az e pü let a nyeregtető s parasztha zak főrma ja t mütatja.A hősszü  fehe r keskeny ha z hőmlőkzati 
őldala n ke t ablak tala lhatő . A nyitőtt tőrna crő l ke t ajtő  nyí lik a ha zba. Az első n a kőnyha ba 
jüthatünk, ahőnnan ke t őldalra nyí lnak a szőba k. Az ütcafelő li az ü gynevezett tisztaszőba, ez 
ritka bban vőlt haszna latban, a ltala ban csak a vende gszőba fünkciő t la tta el. Ne pes, 
tő bbgenera ciő s csala dőkna l főrült elő , hőgy az ő regek ha lő szőba ja vőlt. A szőba kőrnak 
megfelelő en, szentke pekkel, vetett paraszta ggyal, ta rgyi emle kekkel van berendezve.a bő l 
jőbbra nyí lik az egykőri ha tső szőba. Egyetlen ablaka az üdvarra ne z, valamikőr itt lakőtt e s ha lt 
a ha z ne pe.A tőrna crő l nyí lő  ma sődik ajtő n a kamra ba, e s fü stő lő be jüthatünk be. Helyet kapőtt 
me g itt a vőlt Falümü zeüm gazdag gyü jteme nye is, amely az e pü let legha tső  helyse ge ben lett 
elhelyezve.A ha z főlytata sa ban la thatő  a gő re , ahől a terme nyeket ta rőlta k, e s a paprika t 
sza rí tőtta k.Az üdvar ha tső  re sze n keresztbe helyezkedik el az ista llő , itt la thatő k a kü lő nbő ző  
mező gezdasa gi eszkő ző k, e s egye b re gi ta rgyak. Az Együ tt Ma rőke rt Egyesü let e s az 
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Ö nkőrma nyzat a felü jí ta s alatt arra tő rekedett, hőgy mindent az eredeti a llapőta ba a llí tsőn 
vissza, hőgy a la tőgatő k- ha csak rő vid idő re is- a mü ltba e rezhesse k magükat. Az ő sszegyü jtő tt 
helyi berendeze sek,  bü tőrők, kia llí tőtt ta rgyak, eszkő ző k, a llandő  e s idő szakős kia llí ta sai re ve n 
me ltő ke ppen ő rzik meg az elő dő k e letfőrma ja t, e s mütatja mega azt a ha la s ütő kőrnak. Az 
üdvarőn tető s pihenő helyre e pí tett bü bőskemence me g hangülatősabba , őtthőnősabba  teszi a 
Ta jha zünkat, e s kü lő nfe le rendezve nyek (Hallőwen, Ma rőki Lakődalmas Para de , bara ti 
ő sszejő vetelek) megtarta sa ra is alkalmas. 

Több Funkciós Szolgáltató Központ 

Telepü le sü nkő n, sajnős 1998-ban megszü ntette k az iskőla t az alacsőny gyermekle tsza m 
miatt.A vőlt iskőla e pü lete t felü jí tőtta k 2014-ben, e s ebbő l lett a Tő bb Fünkiő s Szőlga ltatő  
Kő zpőnt. Itt kapőtt helyet a kő nyvta r, a nyügdí jas klüb helyse g, a ne met kisebbse gi terem, az 
ifjü sa gi ő nkő rma nyzati terem, sza mí tő ge p terem, e s egy minden ige nyt kiele gí tő  mődern 
kőnyha. Az e pü let ha tső  fele ben pedig egy nagyőbb terem lett kialakí tva, amely alkalmas kisebb 
csala di rendezve nyek, tanfőlyamők,  aerőbik edze sek, asszőnytőrna megrendeze se re. Az e pü let 
felü jí ta sa na l gőndőltak a mőzga skőrla tőzőttakra is, í gy ba rki ke nyelmesen haszna lhatja a 
Kő zpőnt nyü jőtta sző rakőza si lehető se geket. Itt kerü l megrendeze sre a hü sve ti, hallőweni, 
kara csőnyi ja tsző ha z a kő zse g gyermekei re sze re, ahől aja nde kőkat, sü teme nyeket, ja te kőkat 
ke szí thetne szü lő i felü gyelettel. 

Horgásztó 

A hőrga sztő  ví zterü lete 4 ha-őn terü l el. A tlag ví zme lyse ge 2 m. 
Jellemző  halfajta k: Amür, pőnty, ka ra sz, cőmpő , csüka, harcsa 
Ritka madarak kő ltő helye. 

GPS kőőrdina ta k: 45°52'20" ; 18°31'03" 

A hőrga sztő  mint a neve is ütal ra  első sőrban hőrga sza sra alkalmas, de csala di kira ndüla sők 
helyszí ne nek is tő ke letes. Fe lreeső , nyügődt hely, kü lő n parkőlő val, a tő  kő rü l padőkkal, 
szalőnnasü tő kkel. Rendszeresen gőndőzőtt kő rnye k, az a rnyat adő  fa k alatt szinte hí vőgatő  
fü ves , ne hől bőkrős kő rnyezet szinte kí na lja maga t a terme szetszerető  embereknek. 

  Sportpálya: 

A telepü le sen tala lhatő , aktí v haszna latban le vő  spőrtpa lya. A spőrtő ltő ző  e s ifjü sa gi klüb  a 
spőrtpa lya mellett egy e pü letben tala lhatő . Rendszeresen haszna latban van a pa lya, hiszen 
megyei III. őszta lyü  főcicsapata is van a kő ző sse gnek amit nem csak a telepü le s lakő i, hanem a 
vende gcsapatők szürkőlő i is la tőgatnak a meccsek alkalma bő l. Ezen kí vü l me g sza mős csala di 
rendezve nynek, ( maja lis, gyereknap, Lakődalmas Para de ,)  ad teret a főcipa lya. 

  Küldetésünk: 

 Mü ltünk tő rte nelmi e s terme szeti e rte keit megő rizni. Ezen tü lmenő en a va ltőza sők 
elő ide ző ike nt maradandő t alkőtni e s azt ha trahagyni az ütő kőrnak. Mint egy nagy kő ltő nk  
Kő lcsey Ferenc is í rta: „ Hass, alkőss, gyarapí ts, e s a haza fe nyre derü l”. Mi ennek az eszme nek a 
szelleme ben szeretne nk e pí teni jelenü nket, e s megő rizni e rte keinket, hőzza adva kitarta sünkat, 
alkőtő ke szse gü nket e s tüda sünkat, hőgy az ütő kőrnak mi is tüdjünk valami maradandő t alkőtni. 
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Ce lők 

Az Ö nkőrma nyzat első dleges ce lja nak e s feladata nak tekinti Ma rők kő zse g ta rsadalmi e lete nek 
elő mőzdí ta sa t, a lakőssa gi ő sszefőga s e s együ ttmü kő de s lehető se ge nek megteremte se t s 
fellendí te se t, tőva bba  Ma rők kő zse g fejleszte se t, a kő zse gben e lő k e letminő se ge nek javí ta sa t, 
e letszí nvőnala nak nő vele se t. 

Tőva bbi főntősabb ce lők: 

•a helyi ő nkőrma nyzat e s a lakőssa g kő ző tti kapcsőlattarta s erő sí te se; 

•a helyi kő ze leti aktivita s főkőza sa, szerveze se; 

•a kő zse g gazdasa ga nak fejleszte se ; 

•a lakőssa gőt e rintő  prőble ma kra megőlda si javaslatők kidőlgőza sa; 

•a tő rte nelmi e rte keinek, hagyőma nyainak felelevení te se, megő rze se; 

•kő zterü letek e pí te se, sze pí te se; 

•münkahelyteremte s elő segí te se, ta mőgata sa; 

•fejleszte sek ta mőgata sa; 

•terme szetes e s e pí tett kő rnyezet ve delme; 

•a fiatalsa g ege szse gre, ege szse ges e letmő dra, ege szse gmegő rze sre nevele se; 

•az idegenfőrgalőm ce ltüdatős fejleszte se; 

•a kültüra lis e let fejleszte se, fellendí te se; 

•biztőnsa gős kő zse g le trehőzatala. 

 
A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram a tfőgő  ce lja 
 
Az ese lyegyenlő se g minden ember sza ma ra alapvető  jőg kell, hőgy legyen. Egyenlő  ese lyt kell  
biztősí tani minden embernek az e let minden terü lete n. 
Ö nkőrma nyzatünknak fő ke nt a münka ltatő i szerepkő re ben mütatja meg ese lyegyenlő se gi 
pőlitika ja t. Ce lünk az egyenlő  ba na smő d gyakőrla sa e s pe ldamütata sa, mind kő zfőglalkőztata s, 
mind egye b terü leteken. 
Ma rők telepü le s Ö nkőrma nyzata az Ese lyegyenlő se gi Prőgram elfőgada sa val e rve nyesí teni 
kí va nja: 
az egyenlő  ba na smő d, e s az ese lyegyenlő se g biztősí ta sa nak kő vetelme nye t, 
a kő zszőlga ltata sőkhőz tő rte nő  egyenlő  hőzza fe re s elve t, 
a diszkrimina ciő mentesse get, 
szegrega ciő mentesse get, 
a főglalkőztata s, a szőcia lis biztőnsa g, az ege szse gü gy, az őktata s e s a lakhata s terü lete n a 
helyzetelemze s sőra n felta rt prőble ma k kőmplex kezele se e rdeke ben szü kse ges 
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inte zkede seket. A kő znevele si inte zme nyeket – az ő vőda kive tele vel – e rintő  inte zkede sek 
e rdeke ben együ ttmü kő dik az inte zme nyfenntartő  kő zpőnt terü leti szerveivel (tankerü lettel). 
 
Ö nkőrma nyzat legfőntősabb ce lja, hőgy Ma rők őlyan telepü le s legyen, ahől minden ember 
egyenlő nek e rezheti maga t. Ha tra nyős megkü lő nbő ztete s senkit ne e rjen sem faj, szí n, nem, 
nyelv, valla s, pőlitikai vagy ma s ve leme ny, nemzeti vagy ta rsadalmi sza rmaza s, vagyőni, 
szü lete si vagy egye b helyzet szerint. 
 
 
A HEP helyzetelemző  re sze nek ce lja 
Első dleges ce lünk sza mba venni a 321/2011. (XII. 27.) Kőrm. rendelet 1. § (2) bekezde se ben 
nevesí tett, ese lyegyenlő se gi szempőntbő l fő küszban le vő  ce lcsőpőrtőkba tartőző k sza ma t e s 
ara nya t, valamint helyzete t a telepü le sen. 
E mellett ce lünk a ce lcsőpőrtba tartőző kra vőnatkőző an a ttekinteni a szőlga ltata sőkhőz tő rte nő  
hőzza fe re sü k alaküla sa t, valamint felta rni az ezeken a terü leteken jelentkező  prőble ma kat. 
Tőva bbi ce lünk meghata rőzni az e csőpőrtők ese lyegyenlő se ge t elő segí tő  feladatőkat, e s azőkat 
a terü leteket, melyek fejleszte sre szőrülnak az egyenlő  ba na smő d e rdeke ben. 
A ce lők megvalő sí ta sa nak le pe seit, azők főrra sige nye t e s ve grehajta sük tervezett ü temeze se t a 
HEP IT tartalmazza. 

                                                                                                                     .    

  A HEP IT ce lja 
A helyzetelemze sre e pí tve őlyan beavatkőza sők re szletes terveze se, amelyek kőnkre t 
elmőzdüla sőkat eredme nyeznek az ese lyegyenlő se gi ce lcsőpőrtőkhőz tartőző k helyzete nek 
javí ta sa szempőntja bő l. Tartalmazza a beavatkőza sőkhőz kapcsőlő dő  kőmmünika ciő t, a helyi 
együ ttmü kő de si rendszer bemütata sa t, amely a prőgramalkőta s e s ve grehajta s sőra n biztősí tja 
majd a megvalő sí ta s, nyőmőn kő vete s, ellenő rze s-e rte kele s, kiigazí ta s ta mőgatő  strüktüra lis 
rendszere t.
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A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram Helyzetelemze se (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 

A helyi ese lyegyenlő se gi prőgram elke szí te se t az egyenlő  ba na smő drő l e s az ese lyegyenlő se g 
elő mőzdí ta sa rő l sző lő  2003. e vi CXXV. tő rve ny (tőva bbiakban: Ebktv.) elő í ra sai alapja n 
ve geztü k. A prőgram elke szí te se re vőnatkőző  re szletszaba lyőkat a tő rve ny ve grehajta si 
rendeletei, 
 a helyi ese lyegyenlő se gi prőgramők elke szí te se nek szaba lyairő l e s az ese lyegyenlő se gi 

mentőrőkrő l” sző lő  321/2011. (XII.27.) Kőrm. rendelet „2. A helyi ese lyegyenlő se gi prőgram 
elke szí te se nek szempőntjai” fejezete e s 

 a helyi ese lyegyenlő se gi prőgram elke szí te se nek re szletes szaba lyairő l sző lő  2/2012 
(VI.5.) EMMI rendelet 

alapja n alkalmaztük, kü lő nő s figyelmet főrdí tva a 

 a Magyarőrsza g helyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. e vi CLXXXIX. tő rve ny 
(tőva bbiakban: Mő tv.) 

 a szőcia lis igazgata srő l e s szőcia lis ella ta sőkrő l sző lő  1993. e vi III. tő rve ny 
(tőva bbiakban: Szt.) 

 a főglalkőztata s elő segí te se rő l e s a münkane lkü liek ella ta sa rő l sző lő  1991. e vi IV. tő rve ny 
(tőva bbiakban: Flt.) 

 a nemzetise gek jőgairő l sző lő  2011. e vi CLXXIX. tő rve ny (tőva bbiakban: nemzetise gi 
tő rve ny) 

 az ege szse gü gyrő l sző lő  1997. e vi CLIV. tő rve ny (tőva bbiakban: Eü tv.) 
 a gyermekek ve delme rő l e s a gya mü gyi igazgata srő l sző lő  1997. e vi XXXI. tő rve ny 

(tőva bbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti kő znevele srő l sző lő  2011. e vi CXC. tő rve ny (tőva bbiakban: Nkntv.) 
elő í ra saira. 
 

Az EU 2020 stratégia: 
 
Az Eürő pai Úniő  10 e vre sző lő  nő vekede si strate gia ja, a 2000-ben megkezdett Lisszabőni 
Strate gia főlytata sa, annak tapasztalatait bee pí tő  ü j, kő ző sse gi gazdasa gpőlitikai ce lrendszer e s 
ahhőz tartőző  inte zkede si terv. 
Ce lja nem csüpa n a va lsa g lekü zde se, a strate gia az üniő s nő vekede si mődell hia nyőssa gait 
hivatőtt megszü ntetni, e s az intelligensebb, fenntarthatő bb e s befőgadő bb nő vekede s felte teleit 
kí va nja megteremteni. Az ese lyegyenlő se g szempőntja bő l releva ns ce lkitü ze sek, melyeket 
2020-ra az EÚ ege sze nek teljesí tenie kell ke t terü leten is megjelenik. Az őktata sban a 
lemőrzsőlő da si ara nyt 10% ala  kell cső kkenteni. A szege nyse g, ta rsadalmi kirekesztettse g ellen 
hatő  inte zkede sek sőra pedig azt ce lőzza, hőgy legala bb 20 milliő val cső kkenjen azők sza ma, 
akik nyőmőrban e s ta rsadalmi kirekesztettse gben e lnek, illetve akik esete ben a szege nyse g e s 
a kirekesztő de s rea lis vesze lyt jelent. 
 
Nemzeti Reform Program: 
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Az Eürő pa 2020 strate gia megvalő sí ta sa nak legfőntősabb eszkő ze t taga llami szinten a nemzeti 
refőrmprőgramők jelentik, melyeket a taga llamőknak minden e v a prilisa ban, a 
stabilita s/kőnvergencia prőgramőkkal együ tt kell elke szí teniü k. A nemzeti refőrmprőgramők 
rő gzí tik az üniő s kiemelt ce lők alapja n megfőgalmazőtt nemzeti ce lőkat, tőva bba  ismertetik, 
hőgyan kí va nja k a kőrma nyők a ce lőkat teljesí teni, illetve a nő vekede st ha tra ltatő  akada lyőkat 
lekü zdeni. 
A dőkümentümők azt is meghata rőzza k, hőgy kik, mikőr, milyen inte zkede seket hőznak majd, s 
hőgy ennek milyen kő ltse gvete si vőnzatai lesznek. A nemzeti Refőrm Prőgram az 
ese lyegyenlő se gi ce lcsőpőrtők helyzete javí ta sa nak szempőntja bő l kő zvetlen  jelentő se ggel bí rő  
ce lkitü ze seket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia: 
 
  A Nemzeti Ta rsadalmi Felza rkő za si Strate gia (NTFS) az Eürő pai Bizőttsa g a ltal 2011-ben 
jő va hagyőtt „A nemzeti rőma integra ciő s strate gia k üniő s  keretrendszere 2020-ig” cí mü   
dőkümentümban főglaltakhőz illeszkedik. Az NTFS a szege nyse g elleni felle pe s e rdeke ben 
megfőgalmazőtt felza rkő za spőlitika t helyezi kő ze ppőntba, emellett hangsü lyős ce lja a rőma 
kő ző sse gek kirekeszte se ellen hatő  főlyamatők megelő ze se, felsza mőla sa. 
  
 A strate gia ce lja, hőgy a szege nyse g szempőntja bő l meghata rőző  prőble materü letek – 
gyermekszege nyse g, rőma k helyzete, ha tra nyős helyzetü  te rse gek – hősszü  ta vü  
elke pzele seinek integra la sa t, kiege szí te se t, egyse ges ce lrendszerben tő rte nő  kezele se t kí va nja 
elő mőzdí tani, figyelemmel, a tő bbi, a ta rsadalmi felza rkő za s  szempőntja bő l releva ns 
strate gia ra, í gy a gazdasa gfejleszte ssel e s főglalkőztata spőlitika ra, a vide kfejleszte sre, az 
ege szse gü gyi, szőcia lpőlitikai, kő zigazgata si elke pzele sekre. 
 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia: 
 

  A legyen Jőbb a gyermekeknek Nemzeti Strate gia szü kse gesse ge t első sőrban az indőkőlta, 
hőgy cső kkentse a gyermekek e s a csala djaik ne lkü lő ze se t, javí tsa a gyermekek fejlő de si 
ese lyeit. 
A tő rve ny minden gyerekre kiterjed, de e rtelemszerü en azőknak a gyerekeknek kell priőrita st 
kapniük, akiknek  e rdekei a legjőbban se rü lnek , akikne l a ne lkü lő ze sek a legjőbban kőrla tőzza k 
fejlő de sü ket. 
  A Nemzeti Strate gia ma sik főntős indőka a szege nyse gi ciklüs megszakí ta sa nak szü kse gesse ge, 
a gyermekek e s a ta rsadalőm kő ző s ta vlati e rdeke. 
 

Roma Integráció Évtizede Program: 
 

  Az Örsza ggyü le s 2007. jü niüs 25-e n főgadta el a Rőma Integra ciő  E vtizede Prőgram Strate gia 
Tervrő l sző lő  68/2007. (VI.28.) ÖGY hata rőzatőt, amely a Kőrma ny feladata ül tü zi ki,hőgy a 
Strate giai Terv ve grehajta sa ra ke szí tsen rő vid ta vü , ke te ves idő szakőkra sző lő  inte zkede si 
terveket. 
A Strate giai Terv ne gy priőrita si  terü leten (őktata s, főglalkőztata s, lakhata s e s ege szse gü gy),  az 
egyenlő  ba na smő d e rve nyesí te se vel kapcsőlatban, tőva bba  a kültü ra, a me dia e s a spőrt 
terü lete n hata rőz meg a tfőgő  ce lőkat, a ce lőkhőz kapcsőlő dő  kőnkre t feladatőkat, az ezekhez 
rendelt mütatő kat, tőva bba  a feladatők ele re se hez szü kse ges inte zkede seket. A nemek kő ző tti 
ese lyegyenlő se g megteremte se t a ne gy priőrita si terü leten megfőgalmazőttakhőz kapcsőlő dő  
feladatőkőn e s inte zkede seken keresztü l kí va nja megvalő sí tani. 
 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia: 
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  Az Örsza ggyü le s 2009-ben főgadta el a Nemzeti Ifjü sa gi Strate gia rő l ke szü lt dőkümentümőt 
(88/2009. (X.29) ÖGY hata rőzat). A Strate gia az ifjü sa gi kőrőszta lyőkkal kapcsőlatős a llami 
felelő sse g ő sszefőglala sa a 2009-2024. idő szakra vőnatkőző an. 
Re szletezi az ifjü sa gpőlitika hősszü  ta vü  ta rsadalmi ce ljait, megvalő sí ta sükhőz az egyes 
terü leteken a hőrizőnta lis e s specifiküs ce lőkat, valamint ezekhez kapcsőlő dő  re szce lőkat 
hata rőz meg. A Strate gia megvalő sí ta sa ke te ves cselekve si tervek mente n tő rte nik, a 2012-
2013. e vi cselekve si tervrő l az 1590/2012./XII.27.) Kőrm. hata rőzat rendelkezik. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Ma rők Kő zse g Ö nkőrma nyzata 2013. 07.13.-a n főgadta el első  5 e vre sző lő  Helyi 
Ese lyegyenlő se gi Prőgramja t. 
 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
 
Az Ö nkőrma nyzatnak hősszü  e s kő ze pta vü  ce lja a nyitőttsa g e s a lendü let. Ezen belü l a 
főlyamatős megü jüla s, az e rte kek megő rze se, a kő ze g fejleszte se e s az egyenlő  ese ly biztősí ta sa. 
 

-Költségvetési koncepció: az a llamha ztarta srő l sző lő  2011. e vi CXCV. tő rve ny 24. § 
e rtelme ben a jegyző  a ltal elke szí tett, a kő vetkező  e vre vőnatkőző  kő ltse gvete si kőncepciő t a 
pőlga rmester nővember 30-a ig – a helyi ő nkőrma nyzati ke pviselő  testü let tagjai a ltala nős 
va laszta sa nak e ve ben, leke ső bb december 15-e ig – benyüjtva a ke pviselő -testü letnek, melyet a 
testü let rendelet főrma ja ban hagy jő va . 

 

-Gazdasági program – a Magyarőrsza g  helyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. e vi CLXXXIX.  
tő rve ny 116. §-a e rtelme ben a ke pviselő -testü let hősszü  ta vü  fejleszte si elke pzele seit gazdasa gi 
prőgramban, fejleszte si tervben rő gzí ti, melynek elke szí te se e rt a helyi ő nkőrma nyzat felelő s. 

 

-Szolgáltatástervezési koncepció – a szőcia lis igazgata srő l e s a szőcia lis ella ta srő l sző lő  
1993. e vi III. tő rve ny 92.§-a szerint a legala bb ke tezer lakősü  telepü le si ő nkőrma nyzat a 
telepü le sen, fő va rősban e lő  szőcia lisan ra szőrült szeme lyek re sze re biztősí tandő  szőlga ltata si 
feladatők meghata rőza sa e rdeke ben szőlga ltata srendeze si kőncepciő t ke szí t. 

 

-Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi  ő nkőrma nyzati feladat-ella ta si rendszerben minden 
kő zse gi, va rősi, fő va rősi kerü leti ő nkőrma nyzatnak feladata, kő telezettse ge vőlt, hőgy 
gőndőskődje k a telepü le sen e lő k re sze re arrő l, hőgy az ő vődai nevele s e s az a ltala nős iskőlai 
nevele s e s őktata s a rendelkeze sü kre a lljőn ane lkü l, hőgy annak ige nybeve tele a szü lő k, illetve 
gyermekeik re sze re ara nytalan teherrel ja rna. A kő znevele stő l sző lő  tő rve ny alapja n az a llam 
gőndőskőda si kő telezettse ge – az ő vődai nevele s kive tele vel – megfőgalmaző dik. Ma r nem a 
kőrma nyhivatalők ke szí tik el a feladat-ella ta si inte zme nyha lő zat-mü kő dtete si e s kő znevele s-
fejleszte si tervet, hanem az őktata se t felelő s miniszter. Az őktata se rt felelő s miniszter az 
Öktata si Hivatal elő terjeszte se alapja n a kőrma nyhivatalők kő zremü kő de se vel e s a helyi 
ő nkőrma nyzatők ve leme nye nek kike re se vel e s kő zremü kő de se vel ke szí ti el megyei szintü  
bőnta sban az inte zme nyha lő zat-mü kő dtete si e s kő znevele si-fejleszte si tervet. A telepü le si 
ő nkőrma nyzat kő telezettse ge, hőgy  beszerezze a telepü le sen mü kő dő  kő znevele si inte zme nyek 
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nevelő testü letei, alkalmazőtti kő ző sse gei. A szü lő i e s dia kszervezetei ve leme nye t. Az őktata si 
hivatal  feladata az e rintett telepü le si, terü leti e s őrsza gős nemzetise gi ő nkőrma nyzatők 
egyete rte se t. (Mnkt.24.§) 

 
-Településrendezési terv:--Az e pí tett kő rnyezet alakí ta sa rő l e s ve delme rő l sző lő  1997. e vi 
LXXVIII. tő rve ny (tőva bbiakban 1997. e vi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapja n a telepü le si ő nkőrma nyzat 
– a fő va rősban a fő va rősi e s a kerü leti ő nkőrma nyzatők a kü lő n jőgszaba lyban meghata rőzőtt 
hata skő rü k szerint – a telepü le srendeze si feladatükat a helyi e pí te si szaba lyzat, valamint a 
telepü le srendeze si tervek elke szí ttete se vel e s azők elfőgada sa val la tja k el. 
 
-Településszerkezeti terv:  Az 1997. e vi LXXVIII. tő rve ny 10.§-a szerint a telepü le sszerkezeti 

terv meghata rőzza a telepü le s alakí ta sa nak, ve delme nek lehető se geit e s fejleszte si ira nyait, 
ennek megfelelő en az egyes terü letre szek felhaszna la si mő dja t, a telepü le s mü kő de se hez 
szü kse ges mü szaki infrastrüktü ra elemeinek a telepü le s szerkezete t meghata rőző  te rbeli 
kialakí ta sa t e s elrendeze se t, az őrsza gős e s te rse gi e rdek, a szőmsze dős vagy a ma s mő dőn 
e rdekelt tő bbi telepü le s alapvető  jőgainak e s rendeze si terveinek figyelembeve tele vel a 
kő rnyezet a llapőta nak javí ta sa vagy legala bb szinten tarta sa mellett. A telepü le sszerkezeti 
tervet a telepü le si ő nkőrma nyzatnak legala bb tí z e venke nt felü l kell vizsga lnia, e s szü kse g 
esete n a terv mő dősí ta sa rő l vagy az ü j terv elke szí te se rő l kell gőndőskődnia. A tí ze venke nti 
szü kse ges felü lvizsga lat sőra n gőndőskődni kell az idő kő zben tő rte nt mő dősí ta sők egyse ges 
tervbe főglala sa rő l. 

 

-Településfejlesztési koncepció –az 1997. e vi LXXVIII. tő rve ny e rtelme ben a fejleszte s 
ő sszehangőlt megvalő süla sa t biztősí tő  e s a telepü le srendeze st is megalapőző , a telepü le s 
kő zigazgata si terü lete re kiterjedő  ő nkőrma nyzati telepü le sfejleszte si dő nte seket rendszerbe 
főglalő ,ő nkőrma nyzati hata rőzattal elfőgadőtt dőkümentüm, amely a telepü le s jő vő beni 
kialakí ta sa t tartalmazza. A fejleszte si kőncepciő  első sőrban telepü le spőlitikai dőkümentüm, 
amelynek kidőlgőza sa ban a terme szeti-mü vi adőttsa gők mellett a ta rsadalmi, a gazdasa gi, a 
kő rnyezeti szempőntőknak e s az ezeket biztősí tő  inte zme nyi  rendszernek van dő ntő  szerepe. 
A tő rve ny 7. §-a e rtelme ben a telepü le sfejleszte si kőncepciő ban főglaltak megvalő sí ta sa 
e rdeke ben a va rősők e s tő bb telepü le s kő ző s fejleszte si terveze se esete n integra lt 
telepü le sfejleszte si strate gia t kell ke szí teni. Az integra lt telepü le sfejleszte si strate gia 
meghata rőzza a telepü le sek telepü le sfejleszte si teve kenyse ge t, ő sszehangőlja a kü lő nbő ző  
szakpőlitikai megkő zelí te seket, ő sszefőgja e s ü tkő zteti az e rintett partnerek (ü zleti szektőr, civil 
szektőr, kő zszfe ra szereplő i, lakőssa g) ce ljait, elva ra sait, meghata rőzza a fejleszte si ce lőkat, 
azők finanszí rőza si mő dja t, tőva bba  a megvalő sí ta s e s fenntarta s mő dja t is ő sszefü gge seiben 
kezeli.   

 

Önként vállalt önkormányzati feladatok: 

- me lta nyős szőcia lis ella ta sők, a tmeneti sege ly, temete si sege ly, me lta nyőssa gi a pőla si dí j, 
me lta nyőssa gi kő zgyő gyella ta s nyü jta sa, 
- nemzetkő zi kapcsőlatők a pőla sa, 

- kitü ntete sek adőma nyőza sa 
- sze les kő ző sse get e rintő  rendezve nyek szerveze se, ta mőgata sa (falünap, maja lis, 

gyermeknap, idő sek napja). 

A Ke pviselő -testü let kiza rő lagős hata skő re be tartőzik a fenti feladat e s hata skő rő ket e rintő  
helyi rendeletek alkőta sa, ve grehajta sa. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
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A Mő tv. 87. §-a e rtelme ben a helyi ő nkőrma nyzatők ke pviselő -testü letei mega llapődhatnak 
abban, hőgy egy vagy tő bb ő nkőrma nyzati feladat- e s hata skő r, valamint a pőlga rmester e s a 
jegyző  a llamigazgata si feladat-e s  hata skő re nek hate kőnyabb, ce lszerü bb ella ta sa ra jőgi 
szeme lyise ggel rendelkező  ta rsüla st hőznak le tre. 
 

Ma rők Kő zse g Ö nkőrma nyzata az ala bbi ta rsüla sőknak tagja: 
-Nagyharsa nyi Kő ző s Ö nkőrma nyzat Hivatala 12 telepü le st főg ő ssze. Azzal a ce llal jő tt le tre, 

hőgy Ma rők e s me g 11  Ö nkőrma nyzat pőlga rmesterei vagy a jegyző  feladat-, e s hata skő re be 
tartőző  ü gyek dő nte sre valő  elő ke szí te se vel e s ve grehajta sa val kapcsőlatős feladatők 
ella ta sa val, e s az Ö nkőrma nyzatők egyma s kő ző tti, valamint az a llami szervekkel tő rte nő  
együ ttmü kő de se nek ő sszehangőla sa ban sege dkezzen. 

-A Villa nyi Alapfőkü  Öktata si e s nevele si kő zpőnt, Villa nyi Ö vődai Inte zme nyfenntartő  
Ta rsüla s. A Kő zse g e s a kő rnyező  ta rstelepü le sek gyermekeinek taní ta sa e s őktata sa. Villa ny, 
Villa nykő vesd, Jakabfalü, Iva nbattya ny Palkőnya) 

- Tenkesví z. Ivő ví z Ha lő zat Ta rsüla s (Ma rők, Tő ttő s, Lippő , Bezedek) 

- De l düna ntü li Regiőna lis Ví zmü  Siő fők (DRV). Szennyví zha lő zat ü zemeltető . 
- De l-Kőm Nőnprőfit Kft. Kőmmüna lis e s szelektí v hüllade k elsza llí ta sa 

-E-Ön. Ga z e s a ramszőlga ltatő  va llalat. 
-Sa ghy SAT szőlga ltatő  Kft. Telefőn-, e s internet szőlga ltata s. 

-Pőlar Sistemas. Hőnlap ü zemeltető  
-Beremendi Gyermek Jő le ti e s Szőcia lis Ta rsüla s 

 

 Az ő nkőrma nyzatők sza ma ra a ta rsüla sők le trehőza sa, fenntarta sa aze rt ce lszerü , mert a 
ta rsüla sők a kiege szí tő  a llami ta mőgata sők ige nybeve tele re jőgősültta  va lnak, mely a ta rsüla sők 
re sze re a kő ző sen fenntartőtt inte zme nyek kő ltse gtakare kősabb mü kő dtete se t eredme nyezi. 

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

A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram elke szí te se ne l felhaszna lt adatők e s kütata si eredme nyek 
főrra sainak taglala sa: 

 

A ta bla zatőkban felhaszna lt adatők nagy sza zale ka az Örsza gős Terü letfejleszte si e s 
Terü letrendeze si infőrma ciő s rendszer (Teir) hőnlapja rő l lető ltő tt adatőkat tartalmazza. 

Ezen kí vü l me g felhaszna la sra kerü lt a Kő zpőnti Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Münkaü gyi 
Hivatal, (NMH) a Terü leti A llamha ztarta si e s Kő zigazgata si Infőrma ciő s Szőlga lat (TA KISZ) a ltal 
ele rhető  statisztikai adatők, valamint a helyi Ö nkőrma nyzat adatba zisa e s helyi adat gyü jte s. 

 

Az ese lyegyenlő se gi prőgram elke szí te sekőr az őrsza gős adatba zisban a 2017 e vi adatők   nem 
mindig e rhető k el, eze rt ezeket a kő vetkező  felü lvizsga lat sőra n (legke ső bb 2 e v mü lva 2020-
ban)  pő tőlni főgjük. 

 

Segí tse get nyü jtőttak me g a kő rzetet ella tő  ha ziőrvősők, ( Dr Zeitvőgel Tere zia, Dr Va czy Zsőlt, 
a Villa nyi Csala dsegí tő  Szőlga lat, a Villa nyi Alapfőkü  Öktata si e s Nevele si Kő zpőnt, a Villa nyi 
Kikerics Ö vőda, a Kő rzeti Ve dő nő  , Ma rők Kő zse g Ö nkőrma nyzata, a Nagyharsa nyi Kő ző s 
Ö nkőrma nyzat, a Siklő si Kiste rse gi Szőcia lis Szőlga ltatő  Kő zpőnt, a Ne met kisebbse gi 
Ö nkőrma nyzat, Katőliküs egyha z Ma rőki Ple ba nia igazgatő ja, a Nyügdí jas klüb, Pőlga rő rse g., e s 
a telepü le s lakőssa ga.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Napjainkban egyre gyakrabban haszna lt főgalőm a me lyszege nyse g. Azt jelenti, amikőr valaki 
vagy valakik tartő ssan a le tminimüm szintje alatt e lnek, e s szinte ese lyü k sincs ő nerő bő l kile pni 
ebbő l. A me lyszege nyse g ő sszetett jelense g, amelynek őkai tő bbek kő ző tt ta rsadalmi e s 
gazdasa gi ha tra nyők, iskőlai, ke pzettse gbeli e s főglalkőztatőttsa gbeli kü lő nbse gekben 
mütatkőznak meg, e s sü lyős mege lhete si zavarőkhőz vezetnek.A szege nyse g kialaküla sa nak 
őkai tő bbek kő zt a rendszerva lta st kő vető en a münkahelyek megszü ne se re, a 
münkane lkü lise gre, elhelyezkede si nehe zse gekre, az őktata s e s ke pze s hia nyőssa gaira, egye ni 
e s csala di va lsa ghelyzetekre vezethető k vissza. A me lyszege nyse g hata sa az alapvető  
le tfelte telekben,a lakhata si, ta pla lkőza si kő rü lme nyekben,az e rintettek ege szse gi a llapőta ban is 
jelentkezik. A szege nyse g szempőntja bő l meghata rőző  ta rsadalmi jellemző  a csala dők 
gyermeksza ma, illetve a gyermekszege nyse g, valamint a falüsi lakő kő rnyezet( a szege nyek tő bb 
mint  fele kő zse gekben e l). 
Ez az a llapőt az e rintetteket nagyőn győrsan megbe lyegzi e s a ta rsadalőmbő l valő  
kirekesztettse gü ket őkőzza. 
Telepü le sü nkő n, a magükat rőma nak vallő  lakőssa g sza ma nagyőn keve s, e s ő k is sikeresen 
beilleszkedtek a falü kő ző sse ge be.A sege lyeze si tapasztalatők alapja n egyik legsü lyősabb gőnd 
a telepü le sen, a szege nyse gben e lő k helyzete nek főkőzatős rőmla sa. Ennek kő vetkezme nye a 
leszakada s, a kiszőrüla s az e letlehető se gekbő l mind a tanüla s, mind a főglalkőztata s, mind az 
ege szse gü gyi szőlga ltata sők terü lete n. 

 A gyakőrlatban a me lyszege nyse g főgalma t nagyőn sőkszőr a ciga nysa ggal azőnősí tja k, ezzel a 
ta rsadalmi kirekesztetettse gbő l fakadő  ő sszes prőble ma „ciga nyke rde ske nt” merü l fel a 
kő ztüdatban, igen helytelenü l. Főntős azőnban tüdőma sül venni, hőgy a ciga nysa g e s a 
me lyszege nyse g ke t őlyan főgalőm, amely ne ha a tfede st mütat, de nem ügyanazt a főgalmat 
takarja. Nem igaz az, hőgy a me lyszege nyse gben e lő  emberek mind ciga ny/rőma 
nemzetise gü ek. Az viszőnt kijelenthető , hőgy a ciga nysa g, fü ggetlenü l a me lyszege nyse gtő l az 
e let tő bb terü lete n  diszkrimina ciő s helyzetben e l. Ez az a llapőt az e rintetteket nagyőn győrsan 
megbe lyegzi e s a ta rsadalőmbő l valő  kirekesztettse gü ket őkőzhatja. 

Alapvető jogszabályi rendelkezések a szociális, foglalkoztatás, és egészségügyi 
ellátásokhoz való hozzáférés, valamint a lakhatási körülmények javítása: 
 

 1993. e vi III. tő rve ny a szőcia lis igazgata srő l e s szőcia lis ella ta sőkrő l (tőva bbiakban: 
Szt.). 

 A tő rve ny meghata rőzza a pe nzbeli, a terme szetben nyü jtőtt e s a szeme lyes gőndőskőda st 
nyü jtő  szőcia lis ella ta sők egyes főrma it, a jőgősültsa g felte teleit, annak mega llapí ta sa t, a 
szőcia lis ella ta s finanszí rőza sa nak elveit e s inte zme nyrendszere t, a szőcia lis ella ta st nyü jtő  
szervezet e s a jőgősült kő ző tti jőgviszőny fő bb elemeit, tőva bba  a fenntartő nak a szőlga ltatő val, 
illetve inte zme nnyel kapcsőlatős feladat- e s jőgkő re t, valamint a szeme lyes gőndőskőda st 
nyü jtő  szőcia lis, gyermekjő le ti, gyermekve delmi teve kenyse get ve gző  szeme ly adatainak 
mü kő de si nyilva ntarta sa ra vőnatkőző  szaba lyőkat. 
 A csala dők ta mőgata sa rő l sző lő  1998. e vi LXXXIV. tő rve ny (tőva bbiakban: Cst.). 
 A tő rve ny meghata rőzza az a llam a ltal nyü jtandő  csala dta mőgata si ella ta sők rendszere t, 
főrma it, az ella ta sők jőgősültsa gi felte teleit, valamint az ella ta sők mega llapí ta sa val e s 
főlyő sí ta sa val kapcsőlatős legfőntősabb hata skő ri e s elja ra si szaba lyőkat. 
 A főglalkőztata s  elő segí te se rő l e s a münkane lkü liek ella ta sa rő l sző lő  1991. e vi IV 

tő rve ny (tőva bbiakban: Flt.) A tő rve ny ce lja a münka e s a főglalkőza s szabad megva laszta sa hőz valő  
jőg gyakőrla sa nak elő segí te se, a főglalkőztata si feszü ltse gek felőlda sa, valamint az a lla skereső k 
ta mőgata sa nak biztősí ta sa. 
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 A nemzetise gek jőgairő l sző lő  2011.e vi CLXXIX. tv. 
  A tő rve ny ce lja a nemzetise gek saja tős kültü ra ja nak megő rze se nek, anyanyelvü k 

a pőla sa nak e s  fejleszte se nek, egye ni e s kő ző sse gi jőgainak sze leskő rü  biztősí ta sa nak elő segí te se, 
figyelemmel Magyarőrsza g Alaptő rve nye ben a magyarőrsza gi nemzetise gek ü gye ira nt 
kinyilva ní tőtt felelő sse gva llala sra, tőva bba  a nemzetise gek ve delme e rdeke ben. 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
 A szegénység és mélyszegénység definíciója: 
A szege nyse ggel e s ta rsadalmi kirekesztő de ssel kapcsőlatős mütatő sza mők lista ja t 2001-ben 
hata rőzta meg az Eürő pai Úniő , e szerint Eürő pa ban szege nynek sza mí tanak a media n 
jő vedelmek 60%-a na l kevesebbő l e lő k. Ezen meghata rőza s figyelembeve tele vel  a szege nyse g 
e lő  meghata rőza sa na l a ha ztarta sők ő sszes nettő  jő vedelme t kell figyelembe venni ü gy, hőgy 
minden egyes ha ztarta stag münka bő l, ta rsadalmi jüttata sbő l, illetve vagyőnbő l sza rmaző  
jő vedelme t ő sszegezni kell, majd cső kkenteni szü kse ges a fizetendő  adő kkal e s ja rüle kőkkal. 

 

 A szege nyse g sza mős ta rsadalmi te nyező  a ltal meghata rőzőtt, ő sszetett jelense g, őkai 
kő ző tt szerepelnek ta rsadalmi e s kültüra lis ha tra nyők, szőcializa ciő s hia nyőssa gők, alacsőny vagy 
elavült iskőlai ve gzettse g, münkane lkü lise g, ege szse gi a llapőt, a csala dők gyermeksza ma, a 
gyermekszege nyse g, de a jő vedelmi viszőnyők mütatja k meg leginka bb. 

 

 Az alacsőny jő vedelmü ek beve teleinek sza mőttevő  re sze sza rmazik a pe nzbeli jüttata sők 
rendszereibő l. 

 Az inaktí v emberek kő ző tt nagy ara nyban főrdülnak elő  az alacsőny iskőlai 
ve gzettse gü ek e s a megva ltőzőtt münkake pesse gü ek. Tapasztalataink szerint telepü le sü nkő n a 
münkaerő -piacra jüta s fő  akada lyai: az alacsőny iskőla zőttsa g, a tartő s münkane lkü li le tbő l fakadő  
mőtiva ltsa gi prőble ma k e s  a ta rsadalmi elő í te let jelenle te. 

 

 Lakősaink nagy re sze szere nyen, de a kő rü lme nyekhez alkalmazkődva prő ba lnak 
elfőgadhatő  e letkő rü lme nyeket biztősí tani magük, e s csala djük re sze re. Ez ma ma r egyre nehezebb 
feladat lesz. Ennek őka fő ke pp az igen magas münkane lkü lise g lehet.  Akik rendelkeznek anyagi 
tartale kőkkal azt lassan fele lik, ü jabb megtakarí ta sőkra nem nagyőn van lehető se gü k. Sajnős a 
fiatalők nem tüdnak segí teni az idő sebb nemzede knek, hiszen saja t egzisztencia jükat sem mindig 
tüdja k megteremteni, e s egyre tő bb fiatal keres kü lfő ldő n münkahelyet. 

  

 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

Te rse gü nkben münkahely szempőntja bő l a MA V vőlt az egyik őlyan münka ltatő  ahől 
telepü le sü nkrő l nagyőn sők embert alkalmaztak, de az idő  kő zbeni le tsza mlee pí te sek ő ket sem 
kí me lte e s ez münkahelyeik megszü ne se hez vezetett. Sajnős ügyan ez jellemző  a bő lyi 
Mező gazdasa gi Kőmbina tra is, ahől szinte n lecső kkentette k a dőlgőző k le tsza ma t.  Hasőnlő  
őkők miatt a vőlt Villa nyi MgTsz (mőst Sza rsőmlyő  Kft) manapsa g münka sle tsza ma nak 
tő rede ke vel dőlgőzik. A Villa nyi sző le sz-bőra sz gazda k a mező gazdasa gi dőlgőző k kisebb 
le tsza ma t ügyan főglalkőztatni tüdja k, de ez messze nem őldja meg te rse gü nk münkahelyi 
prőble ma it. Sajnős a fiatalők me g nehezebben tala lnak magüknak münka t (e s nem aze rt, mert 
nem szeretne nek dőlgőzni, vagy nem megfelelő  ke pzettse gü ek) az ütaza si prőble ma k miatt. 

A münkane lkü lise g cső kkente se a piacgazdasa gők egyik a llandő  feladata. A 
főglalkőztata spőlitika egyik főntős te nyező je az alacsőny ke pzettse gü  re tegek münkaerő -piaci 
integra la sa. 
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Főntős a tartő san münka ne lkü l levő k segí te se e rdeke ben teve kenykedő  inte zme nyesí tett 
rendszerek lehető se geinek e s kőrla tainak megismere se, ke pze shez, tőva bbke pze shez valő   
hőzza fe re s ismerete. Terme szetesen a helyi ő nkőrma nyzat figyelemmel kí se ri. 

 
a) főglalkőztatőttak, münkane lkü liek, tartő s münkane lkü liek sza ma, ara nya 

Ezek az adatők ra mütatnak arra, hőgy a teljes lakő ne pesse ghez ke pest milyen ara nyü  a 
nyilva ntartőtt főglalkőztatőttak, münkane lkü liek, tartő s münkane lkü liek sza ma, e s hőgyan 
alakült a fe rfiak e s nő k ara nya a telepü le sen. 

  

 3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek 
száma 

 15-64 e v kő ző tti lakő ne pesse g (fő )  
 Nő  Fe rfi Ö sszesen Nő  Fe rfi Ö sszesen 
    fő     % fő    % Fő  
2013 156 165 321 15 9,6 20 12,12 35 
2014 150 164 314 11 7,33 22 13,41 33 
2015 152 160 312 11 7,23 23 15,13 34 
2016 155 155 310 7 4,51 21 13,55 28 
2017 n.a. n.a. n.a. n.a.  n.a.  n.a. 
 Főrra s: TeIR, Nemzeti Münkaü gyi Hivatal 
 

Regisztra lt münkane lkü liek sza ma kőrcsőpőrt szerint: 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
                                           2013             2014             2015             2016             2017 
nyilva ntartőtt a lla skereső k  
sza ma ő sszesen 

 35,5 33,25 32,75 27,75 n.a. 

 20 e ves e s fiatalabb fő  1,5 1 0,5 0,5 n.a. 
% 4,20% 3,01% 1,53% 1,80%  

 21-24 e v fő  4,75 4,5 4,75 4,75 n.a. 
% 13,38% 13,53% 14,50% 17,12%  

 25-29 e v fő  2,25 2,75 2 3 n.a. 
% 6,33% 8,27% 6,11% 10,81%  

 30-34 e v fő  2,25 3 2,75 2 n.a. 
% 6,33% 9,02% 7,38% 7,21%  

 35-39 e v fő  4 2,25 1,75 1 n.a. 
% 11,27% 6,77% 5,34% 3,60%  

 40-44 e v fő  5,5 5,75 4,75 2 n.a. 
% 15,49% 17,29% 14,50% 7,21%  

 45-49 e v fő  1,5 1,5 1,75 1,5 n.a. 
% 4,20% 4,51% 5,34% 5,40%  

 50-54 e v fő  4,75 4 3,75 3,25 n.a. 
% 13,38% 12,03% 11,45% 11,71%  

 55-59 e v fő  7,75 6 3,25 2,5 n.a. 
% 21,83% 18,04% 9,92% 9,01%  

 59 e v felett fő  1,25 2,5 7,5 7,25 n.a. 

% 
3,52% 

7,52% 22,90% 26,13% n.a. 

Főrra s: TeIR, Nemzeti Münkaü gyi Hivatal 
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 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek száma és aránya nemenként 

  
e v  nyilva ntartőtt/regisztra lt  

münkane lkü li ő sszesen 
180 napna l re gebbenregisztra lt 
münkane lkü li 

  fő  fő   % 
 nő  fe rfi ő ssszesen nő  fe rfi ő sszesen nő  fe rfi 
2013 n.a. n.a. 35 n.a. n.a. 10 n.a. n.a. 
2014 n.a. n.a. 26 n.a. n.a. 12 n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. 34 n.a. n.a. 10 n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. 28 n.a. n.a. 9 n.a. n.a. 
2017 n.a n.a. 28 n.a. n.a. 11 n.a. n.a. 
Főrra s: TeIR, Nemzeti Münkaü gyi Hivatal 
 

A ta bla zatők alapja n la thatő , hőgy a münkane lkü liek ara ny e vrő l-e vre, ha csak kis me rte kben is, 
de cső kken. Ebben szerepet ja tszik az ő nkőma nyzat a ltal főglalkőztatőtt, Start münkaprőgram 
e s a Helyi Sajatőssa gőkra E pü lő prőgram, viszőnylag nagy le tsza mü  kő zfőglalkőztatőtt dőlgőző k 
alkalmaza sa, e s a kő rnye kbeli sző le szek-bőra szők is  sők embert alkalmaznak. 
A 20 e vesne l fiatalabbak ara nya la tva nyősan cső kkent, ez betüdhatő  annak, hőgy egyre tő bb 
fiatal főlytatja a tanülma nyait az e rettse gi üta n, szakma szerze s, diplőma megszerze se ce lja bő l.A 
pa lyakezdő  fiatalők elhelyezkede se t első sőrban a münkalehető se gek sza ma, a nem megfelelő  
szakmava laszta s, a szakmai tapasztalat hia nya e s az iskőlai ve gzettse g befőlya sőlja. 
Az ő nkőrma nyzati kő zfőglalkőztatőtt dőlgőző k nagy re sze az idő sebb, nyügdí j elő tt a llő  nő kbő l, 
e s fe rfiakbő l, a Gyes leja rta üta n dőlgőzni akarő  fiatal nő kbő l,valamint a cső kkent 
münkake pesse gü   emberekbő l tevő dik ő ssze. 
 
A regisztra lt münkane lkü liek sza ma e vrő l-e vre, ha kis me rte kben is , de cső kkenő  tendencia t 
mütat.Ez re szben a kő zmünka prőgramnak is kő sző nhető , de egyre tő bben helyezkednek el a 
szőmsze dős Villa nyban, a bőra szatőkban, e s a vende gla ta sban.Sajnős egyre tő bb fiatal keres 
kü lfő ldő n münka lehető se get. 
A fiatalők siklő si Münkaü gyi Kő zpőntban kaphatnak segí tse get a kő zpőnt a ltal indí tőtt 

prőgramőkőn keresztü l. A ha tra nyős helyzetü  csőpőrtők egyre inka bb kiszőrülnak a münkaerő  
piacrő l egyre nagyőbb sza mban kerü lnek ki a münkaü gyi regisztra ciő bő l, ezzel elveszí tik a 
szervezett segí tse gnyü jte s ese lye t. 

 

-3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves 
népesség száma 
 
e v  Nyilva ntartőtt  pa lyakezdő  a lla skereső k 

  18-29 e ves kőrig 

2013      9 fő  

2014      6 fő  

2015      8 fő  

2016      5 fő  

2017      7 fő  

                   Főrra s: TeIR, Nemzeti Münkaü gi Hivatal 
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b) alacsőny iskőlai ve gzettse gü ek főglalkőztatőttsa ga 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát 
elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb népes-

ség, a megfelelő korúak százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 91.9% 79,8% #E RTE K! 20,2% 

2011 98,3% 89,2% 1,7% 10,8% 

Főrra s: TeIR, KSH Ne psza mla la s   

 
Telepü le sü nkő n, nincs őlyan lakős akinek nem lenne meg legala bb a 8 a ltala nős iskőlai 
ve gzettse ge.A csala dőn belü li felvila gősí ta sőknak, e s a csala di pő tle k megvőna snak (abban az 
esetben, ha a gyermek nem ja r iskőla ba, ő vőda ba tankő teles kőra ig rendszeresen) is hathatő s 
eredme nye van.A tőva bbtanüla s ese lye sajnős ele g kis me rte kben emelkedett a tandí jak e s 
egye b ja rüle kős kő ltse gek bevezete se miatt, hiszen sők szü lő nek mindennapi mege lhete si 
gőndja van, nem tüdja finanszí rőzni gyermeke, gyermekei tanülma nyait. 
Az Ö nkőrma nyzat e s a Nemzetise gi ő nkőrma nyzat e venke nt egyszer beiskőla za si sege llyel 

prő ba l segí teni a beiskőla zőtt gyermekeknek e s szü leiknek. 

A ta bla zatők segí tse ge vel ke pet kaphatünk arrő l, hőgy milyen iskőla zőttsa gü  csőpőrtőkra kell 
nagyőbb figyelmet szentelni. Ezek figyelembeve tele vel prő ba lünk megőlda st tala lni az e rintett 
csőpőrtők prőble ma inak megőlda sa ra. 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

e v nyilva ntartőtt a lla skereső k 
sza ma ő sszesen 

A nyilva ntartőtt a lla skereső k megőszla sa iskőlai 
ve gzettse g szerint 
8 a ltala nősna l alacsőnyabb ve gzettse g 8 a ltala nős 

ve gzettse g 
 fő  fő  fő  
2013 35 n.a. 13 
2014 33 n.a. 10 
2015 34 n.a. 14 
2016 28 n.a. 9 
2017 n.a. n.a. n.a. 
 

Telepü le sü nkő n nincs a ltala nős iskőlai felnő ttke pze s, erre ige ny sincs, eze rt ilyen adatőkkal 
nem rendelkezü nk. 
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3.2.7. 
számú 

táblázat - 
Felnőttok-
tatásban 
résztve-

vők 

         

 Év 

Általános 
iskolai fel-

nőttoktatás
ban tanu-
lók száma 
(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen befejezte a felnőttoktatásban 
(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 0 0 #ZE RÖ ÖSZTÖ ! 
2013 0 0 #ZE RÖ ÖSZTÖ ! 
2014 0 0 #ZE RÖ ÖSZTÖ ! 
2015 0 0 #ZE RÖ ÖSZTÖ ! 
2016 0 0 #ZE RÖ ÖSZTÖ ! 
2017 0 0 #ZE RÖ ÖSZTÖ ! 

Főrra s: TeIR, Terü leti A l-
lamha ztarta si e s Kő z-
igazgata si Infőrma ciő s 
Szőlga lat (TA KISZ) 

         

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú 
iskolában     

 Év 

Középfokú felnőttok-
tatásban résztvevők 

összesen 

Szakiskolai fel-
nőttoktatásban  

résztvevők száma 
(TS 3501) 

Szakközépiskolai fel-
nőttoktatásban részt-

vevők száma 

Gimnáziumi felnőttok-
tatásban résztvevők 

Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 0 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 0 
Főrra s: TeIR, Terü leti A llamha ztarta si e s Kő zigazgata si Infőrma ciő s Szőlga lat 
(TA KISZ)   

 

 

 

c) kő zfőglalkőztata s 
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A kő zfőglalkőztata s főntős szerepet tő lt be a münkane lkü lise g sza ma nak cső kkene se ben. 
Elő segí ti a kü lő nbő ző  re tegekhez kapcsőlő dő  münkane lkü li emberek münka hőz valő  jüta sa t, a 
tartő s münkane lkü liekmünkahelyi beilleszkede se t anna l főgva, hőgy ismerő s emberek, ismerő s 
kő rnyezet veszi ő ket kő rü l, í gy kő nnyebb a visszailleszkede s a münka ba. 

Ebben a ta bla zatban sza mszerü en is la thatő va  va lik, hőgy milyen ara nyban ke pes a 
kő zfőglalkőztata s a telepü le s lakő it bevőnni a münka prőgramba. 
 
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

e v Kő zfőglalkőztata sban 
re sztvevő  szeme lyek 
sza ma(fő ) 

Kő zfőglalkőztatőtt
ak ara nya az 
telepü le s aktí v 
kőrü  lakőssa ga -
hőz (%) 

Kő zfőglalkőztata sb
an re sztvevő  
rőma k sza ma(fő ) 

Kő zfőglalkőztatőtt 
rőma k ara nya az aktí v 
kőrü  rőma k-hőz (%) 

2013 38 14,3 0 0 

2014 36 13,7 0 0 
2015 40 15,7 0 0 
2016 35 13,9 0 0 
2017 33 n.a. 0 0 
 

Főrra s: Ö nkőrma nyzat 
 
d) A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 

De l-düna ntü li Regiőna lis Münkaü gyi Kő zpőnt Siklő si Kirendeltse g, 7800 Siklő s, Felszabadüla s 
ü. 88. sza m alatti telephelyen főgadja az a lla skereső ket, a nem nyilva ntartőtt münka t kereső ket.  
Minden esetben első dleges szempőnt, hőgy az ü gyinte ző k az ü gyfelek re sze re megfelelő  
a lla sőkat keresnek e s aja nlanak fel.  A Kirendeltse g a münkaerő -piaci ke pze sek 
lebőnyőlí ta sa ban, a ke pze si lehető se gek felkütata sa ban, a pa lyava laszta si teve kenyse gben az 
inte zme nyi e s a piaci ke pző kkel tart fenn kapcsőlatőkat. Ebben a münka ltatő k is re szt vesznek, 
amennyiben az ige nyeik alapja n münkaviszőnyban a llő k, vagy felve telre kerü lő k elő zetes 
ke pze seit ige nylik. A tana csada s kerete ben: münka-, pa lya-, a lla skerese si-, rehabilita ciő s e s 
pszichőlő giai egye ni tana csada sőn valő  re szve telre van lehető se g. 
A kő vetkező  ta bla zattal a ttekintjü k a helyi münkalehető se geket, annak e venke nti va ltőza sait, 
illetve azt, hőgy mennyiben tüdnak hőzza ja rülni a helyi münkane lkü liek le tsza ma nak 
cső kkente se hez. 
 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 
e v Regisztra lt 

va llalkőző k 
sza ma 

Kiskereskedelmi 
ü zletek sza ma 

Vende gla tő  
helyek sza ma 

Mü kő dő  
főglalkőztata si 
prőgramők 

Főglalkőztata si 
prőgramban 
re sztvevő k 

2013 10 2 1 n.a. n.a. 

2014 11 2 1 n.a. n.a. 

2015 12 2 1 n.a. n.a. 

2016 16 2 1 n.a. n.a. 

2017 n.a. 2 0 1 20 
Forrás: Önkormányzat 
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Az elő ző  HEP-hez ke pest la tva nyősan nő vekedett a helyi va llalkőző k sza ma, de ezek a 
va llalkőza sők, csak 1-2 fő t alkalmaznak, akik első sőrban a csala dtagőkbő l kerü lnek ki, de í gy 
legala bb ő nmagüknak teremtenek münka lehető se get. 
 

Az ő sszegyü jtő tt adatőkbő l ta je kőztata st kapünk arrő l, hőgyan befőlya sőlja a münkaerő -piaci 
helyzetet a kő zlekede si lehető se get e rintő  prőble ma k. Sőkszőr befőlya sőlhatja a ta vőlabbi 
főglalkőztata si egyse geket az a te ny, hőgy milyen ta vőlsa gőt  kell a münkava llalő nak napőnta 
megtenni, e s ez mennyi idő t főglal ez maga ba. 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 
 

 elérhetőség 
átlagos ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 
száma munka-
napokon 

átlagos utazási 
idő autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapokon 

átlagos 
utazási idő 
vonattal 

Kerékpár úton 
való 
megközelít-
hetőség 

átlagos utazási 
idő kerékpáron 

Legköze-
lebbi 
centrum 

15 perc 3 20 perc 7 10 perc 20 perc 20 perc 

Megye-
székhely 

40 perc 3 1,30 perc 7 1 óra n.a. n.a. 

Főváros 2.5 óra 2 3.5 óra 4 4 óra n.a n.a 
 

Főrra s:Ma v. Helyi aütő büsz ta rsasa g, ő nkőrma nyzat 
 
 

Sajnős a kő zlekede s nagyban befőlya sőlhatja a münkava llalő kat a münka hőz valő  jüta sban, 
hiszen főntős te nyező  ebben a kü lő nbő ző  kő zlekede si lehető se gek megle te vagy hia nya. Ezen 
va ltőztatni sajnős az ő nkőrma nyzatnak nincs lehető se ge, viszőnt egyre tő bben szereznek 
aütő vezete shez jőgősí tva nyt, e s ez is mőtiva lja a fiatalőkat a münkahely kerese sre. 

 
 

e) fiatalők főglalkőztata sa t e s az őktata sbő l a münkaerő piacra valő  a tmenetet megkő nnyí tő  
prőgramők a telepü le sen; ke pze shez, tőva bbke pze shez valő  hőzza fe re sü k 

 

2017. e vben 20 fő  sza ma ra sza mí tő ge pes tanfőlyamőt szervezett az Ö nkőrma nyzat. 
 

f) münkaerő -piaci integra ciő t segí tő  szervezetek e s szőlga ltata sők felte rke peze se (pl. 
felnő ttke pze shez e s egye b münkaerő -piaci szőlga ltata sőkhőz valő  hőzza fe re s, helyi 
főglalkőztata si prőgramők) 

 

Telepü le sü nkő n az Ö nkőrma nyzat infőrma ciő kkal segí ti a münkaerő piacőn elhelyezkedni 
kí va nő  lakősőkat. 

 

g) me lyszege nyse gben e lő k e s rőma k telepü le si ő nkőrma nyzati saja t fenntarta sü  
inte zme nyekben tő rte nő  főglalkőztata sa 

 

Mivel telepü le sü nkő n nem e lnek rőma nak vallő  lakősők, eze rt csak a szege ny-, e s me ly 
szege nyse gben e lő k ő nkőrma nyzati inte zme nyben tő rte nő  főglalkőztata sa t kell vizsga lni. 
Mivel a telepü le sen csak az ő nkőrma nyzati hivatal mü kő dik saja t fenntarta sü  inte zme nyke nt,( 
a  pőlga rmesteren kí vü l 2 fő  hivatal-sege d dőlgőzik) eze rt ez a prőble ma t e rdemben nem lehet 
kielemezni. 
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3.2.9.számú táblázat – Mély szegénységben élők és romák települési önkormányzati saját 
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 

fő  Me ly szege nyse gben e lő k Rőma k/ciga nyők 
2013 2 n.a. 
2014 2 n.a. 
2015 3 n.a. 
2016 5 n.a. 
2017 5 n.a. 
Főrra s: ő nkőrma nyzat 
 

 
h) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s a főglalkőztata s terü lete n 

 
Kő zse gü nk Ö nkőrma nyzata nagy figyelmet szentel a ha tra nyős megkü lő nbő ztete s elkerü le se re 
a helyben (Start Münkaprőgram, Helyi Saja tőssa gpkra E pü lő  Prőgram) alkalmazőtt 
münkava llalő kkal szemben is. Figyelembe veszi a kisgyermekes anyüka k azőn prőble ma ja t, 
hőgy rügalmas idő beőszta ssal dőlgőzhassanak, figyelembe veszi a kü lő nbő ző  münkakő rő kne l 
az esetlegesen fenna llő  ege szse gka rősőda sőkat, nem tesz kü lő nbse get a faji, valla si 
hővatartőza s miatt, mege rtő en, e s segí tő ke szen főrdül az alkalmazőttak fele .  Mindent meg tesz 
aze rt, hőgy a lehető  legtő bb a lla skereső t (a lehetse ges keretek maxima lis kihaszna la sa val) tüdja 
alkalmazni. 
 
 

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

Az aktí vkőrü ak ella ta sa nak kő re ben mega llapí tőtt rendelkeze sre a lla si ta mőgata st felva ltőtta a 
be rpő tlő  jüttata s, amelynek felte telei tő bb helyen is a talakültak. Alapvető  mő dősí ta s, hőgy a 
be rpő tlő  jüttata sra valő  jőgősültsa gőt e vente felü l kell vizsga lni, mí g a rendelkeze sre a lla si 
ta mőgata st csak ke te vente kellett. A ke t felü lvizsga lat kő ző tt eltelt idő ben minden 
ta mőgatőttnak legala bb 30 nap münkaviszőnyt kell le tesí tenie, őlyan mő dőn, hőgy az igazőlhatő  
legyen a felü lvizsga latkőr. Erre lehető se ge van tő bb mő dőn. Nyí lt münkaerő piacőn főlytat 
kereső teve kenyse get, egyszerü sí tett főglalkőztatőttke nt le tesí t münkaviszőnyt, ha ztarta si 
münka t főlytat, münkaerő -piaci prőgramban vesz re szt, kő ze rdekü  ő nke ntes teve kenyse get 
főlytat, vagy kő zfőglalkőztata sban vesz re szt. 
 
 Rendszeres szőcia lis sege lyre lehet jőgősült, aki ege szse gka rősődőtt, vagy aki az 55. e lete ve t 
bető ltő tte, vagy 14 e v alatti gyermeket nevel e s a telepü le sen nincs biztősí tva a gyermek 
napkő zbeni ella ta sa. A rendszeres szőcia lis sege ly 90%-ban fedezett ella ta si főrma, a be rpő tlő  
jüttata s csak 80%-ban. Az aktí vkőrü ak ella ta sa ban re szü lő knek tőva bbra is elő í ra s a münkaü gyi 
kő zpőntőkkal valő  együ ttmü kő de s, mí g az ege szse gka rősődőtt szeme lyek kive tele vel a 
rendszeres szőcia lis sege lyre jőgősültak az arra kijelő lt szervvel, a Prevenciő s Kő zpőnttal 
kő telesek együ ttmü kő dni. A mega llapőda s első dleges ce lja őlyan szőlga ltata sők biztősí ta sa, 
amely a münkaerő piacra tő rte nő  visszahelyeze st segí ti. A beilleszkede st elő segí tő  prőgram a 
münkane lkü lise g ka rős hata sait segí tett enyhí teni. Az anyagi helyzet rőmla sa nak 
kő vetkezme nyeke nt a münkane lkü li emberek kapcsőlatai beszü kü ltek, megva ltőzőtt e nke pü k 
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e s e letvitelü kben is izőla lő dtak. Az anyagi nehe zse gek kőnfliktüsőkat ide znek elő  a 
münkane lkü liek csala dja ban. 
 
Az a lla skereső  re sze re a lla skerese si ella ta ske nt a lla skerese si ja rade k, nyügdí j elő tti 
a lla skerese si sege ly, valamint kő ltse gte rí te s ja r. Az a lla skerese si ja rade k maximüm 90 nap lehet, 
a münkaerő  piaci ja rüle kalap 60 %-a. Az 1991. e vi 1V.tő rve ny25-29§-a, 430/2016(Xll.15.) 
Kőrma nyrendelet a kő telező  legkisebb( minima lbe r) e s a garanta lt be rminimüm 
mega llapí ta sa rő l. 
 

A szőcia lisan ra szőrülő  szeme lyek re sze re a kő vetkező  pe nzbeli e s  terme szetbeni jüttata sők 
adhatő : 
  - Pe nzbeli ella ta sők: idő skőrü ak ja rade ka, főglalkőztata st helyettesí tő  ta mőgata s, rendszeres 
szőcia lis sege ly, a pőla si dí j, laka sfenntarta si ta mőgata s, a tmeneti sege ly, temete si sege ly. 
  - Egyes szőcia lis ra szőrültsa gtő l fü ggő  pe nzbeli ella ta sők ege szben vagy re szben 
terme szetbeni szőcia lis ella ta s főrma ja ban is nyü jthatő k, í gy laka sfenntarta si ta mőgata s, 
a tmeneti sege ly temete si sege ly, rendszeres szőcia lis sege ly, főglalkőztata st helyettesí tő  
ta mőgata s. 

 Terme szetbeni ella ta s tőva bba  a kő ztemete s, kő zgyő gyella ta s, ege szse gü gyi 
szőlga ltata sra valő  jőgősültsa g, adő ssa gkezele si-szőlga ltata s.                                                                        

       -Tü zelő  ta mőgata s. 

 3.3.1 számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 
  Nyilva ntartőtt a lla skereső k 

sza ma 
sege lyben re szesü lő k fő  sege lyben re szesü lő k % 

2013. 1. negyede v 46 8 17,40% 
2013. 2. negyede v 30 8 26,60% 
2013. 3. negyede v 31 6 19,30% 
2013. 4. negyede v 35 7 20,00% 
2013. átlag 36 7 19,40% 
2014. 1. negyede v 44 7 15,90% 
2014. 2. negyede v 34 5 14,70% 
2014. 3. negyede v 31 3 9,60% 
2014. 4. negyede v 26 5 19,20% 
2014. átlag 34 5 14,70% 
2015. 1. negyede v 32 5 15,60% 
2015. 2. negyede v 32 7 21,80% 
2015. 3. negyede v 33 10 30,30% 
2015. 4. negyede v 34 13 38,20% 
2015. átlag 33 9 27,20% 
2016. 1. negyede v 27 12 44,40% 
2016. 2. negyede v 31 12 37,50% 
2016. 3. negyede v 28 12 42,80% 
2016. 4. negyede v 28 10 35,70% 
2016. átlag 28 11 39,20% 
2017. 1. negyede v 31 15 48,30% 
2017. 2. negyede v 33 13 39,40% 
2017. 3. negyede v 20 13 65,00% 
2012. 4. negyede v n.a. n.a. n.a. 
2017. átlag 28 14 50,00% 
Főrra s: TeIr, Münkü gyi hivatal 
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Az a lla skereső k sza ma lassü  cső kkene st mütat, viszőnt egyre tő bben í ge nylik az a lla skerese si 
ja rade kőt, mive a münka t kereső k kő ző tt egyre tő bb az idő s, beteg akik ma r nem is ke pesek 
münkave gze sre. 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 
  nyilva ntartőtt a lla skereső k sza ma a lla skerese si ja rade kra 

jőgősültak  
 

 fő  fő  
2013 35 2 
2014 26 2 
2015 34 3 
2016 28 4 
2017 20 5 
Főrra s: TeIR ,Münkaü gyi hí vatal 
 

 A 3.3.2. adatsőr elemze se sőra n a ta bla zatbő l la thatő va  va lik a regisztra lt münkane lkü liek ha ny 
sza zale ka jőgősült  a lla skerese si sege lyre, e s milyen ara nyban va ltőzőtt a jőgősültak ara nya. 

A 3.3.3 sza mü  ta bla zat adatsőra azt jelzi, hőgy az adőtt telepü le sen a szőcia lis sege ly e s a 
főglalkőztata st helyettesí tő  ta mőgata s, mint az aktí v kőrü ak ta mőgata sa milyen me rte kben van 
jelen. Rendszeres szőcia lis sege lyt az az aktí v kőrü  szeme ly kaphat az ő nkőrma nyzattő l, aki nem 
münkava llalő , vagy ege szse gka rősődőtt, vagy ta mőgatőtt a lla skereső , vagyis őlyan ha tra nyős 
münkaerő -piaci helyzetü  aktí v kőrü  szeme ly, aki nem rendelkezik rendszeres, mege lhete st 
biztősí tő  jő vedelemmel. A főglalkőztata st helyettesí tő  ta mőgata st csak a lla skereső  szeme ly 
veheti ige nybe. 
2011.. janüa r 1-tő l be rpő tlő  jüttata sra (BPJ), illetve 2011 szeptember 1-tő l főglalkőztata st helyettesí tő  

ta mőgata sra (FHT) jőgősült, aki kőra bban rendelkeze sre a lla si ta mőgata sban (RA T) re szesü lt, a m a 
jőgősültsa gőt e vente felü l kell vizsga lni. 2012-tő l csak annak főlyő sí thatő  az ella ta s, aki a jőgősültsa g 
felü lvizsga lata t megelő ző  e vben legala bb 30 nap münkaviszőnyt tüd igazőlni kő zfőglalkőztata sban vagy 
ma s főglalkőztata si jőgviszőny alapja n. Amennyiben a felte teleknek nem tüd eleget tenni, mert sza ma ra 
nem tüdtak kő zfőglalkőztata s kő re be tartőző  münka t felaja nlani, illetve a 30 nap münkave gze st egye b 
mő dőn sem tüdta teljesí teni, akkőr a 30 nap sza mí ta sa na l az a ltala teljesí tett  kő ze rdekü  ő nke ntes 
teve kenyse g idő tartama t is figyelembe kell venni. A be rpő tlő  jüttata sban re szesü lő  a münkaü gyi 
szervezettel nyilva ntartőtt a lla skereső ke nt kő teles együ ttmü kő dni. Janüa r elseje tő l jőgősült szeme lyek 
főglalkőztathatő ak, akik a felaja nlőtt münkalehető se get az iskőlai ve gzettse g e s szakke pzettse g 
figyelembeve tele ne lkü l kő telesek elfőgadni, emellett az ő nkőrma nyzat rendeletben elő í rhatja 
jőgősültsa gi felte telke nt, hőgy a jüttata sban re szesü lő  a lakő kő rnyezete t tartsa rendben. BPJ/FHT 
ő sszege a mindenkőri ő regse gi minima l nyügdí jhőz igazí tva, tő bb mint ne gy e vig va ltőzatlanül 28.500,-
Ft vőlt, majd ez lecső kkent 22.800,-Ft-ra. 
 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 
 

  rendszeres szőcia lis 
sege lyben re szesü lő k   

Főglalkőztata st helyettesí tő  ta mőgata s 
(a lla skerese si ta mőgata s) 

Azőknak a sza ma, akik 30 
nap münkaviszőnyt nem 
tüdtak igazőlni e s az FHT 
jőgősültsa gtő l elesett 

  fő  15-64 
e vesek %-a ban 

fő  münkane lkü liek %-a ban 0 

2013 5 1,60% 5 14,30% 0 
2014 2 0,60% 4 12,10% 0 
2015 6 1,90% 4 11.7% 0 
2016 7 2,25% 5 17,80% 0 
2017 8 n.a. 4 n.a. 0 
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Rendszeres szőcia lis sege lyt a nyilva ntartőtt münkane lkü liekkis re sze veszi ige nybe. Ölyan aki 
a kő telező  30 napőt nem tüdta igazőlni nem vőlt. Elve tve elő főrdül, hőgy egyes lakősőktő l 
megvőnja k a ta mőgata st, ha az idő kő zben felaja nlőtt ő nkőrma nyzati münka lt visszaütasí tja k. 
Ezzel minden sege lyezett tiszta ban van, eze rt mindenki me rlegelni tüdja dő nte se sü lya t. 

 

Munkaerő-piaci szolgáltatások: 
 

Az Flt. III. fejezete rő gzí ti a münkaerő -piaci szőlga ltata sők e s főglalkőztata st elő segí tő  
ta mőgata sőkat. Az a llami főglalkőztata si szerv e s az a llami felnő ttke pze si inte zme ny a ltal 
nyü jtőtt szőlga ltata sők a kő vetkező k: 

a) münkaerő -piaci e s főglalkőza si infőrma ciő  nyü jta sa, 

b) münka-, pa lya-, a lla skerese si, rehabilita ciő s, helyi (te rse gi) főglalkőztata si tana csada s, 
c) münkakő zvetí te s. 

Álláskeresők támogatása: 
 

A ta mőgatőtt ke pze sben re szesí thető  szeme lyek kő re t e s a ke pze si ta mőgata ske nt adhatő  
jüttata sőkat az Flt. 14. §-a rő gzí ti. 

 

A ha tra nyős helyzetü  szeme lyek főglalkőztata sa nak bő ví te se t szőlga lő  ta mőgata sők 
nyü jthatő k az Flt. 16. §-a alapja n a münkaadő  re sze re a tő rve nyben rő gzí tett felte telek esete n. 

 

Az a lla skereső k va llalkőző va  va la sa t elő segí tő  ta mőgata s nyü jthatő  az Flt. 17. §-a szerint a 
legala bb ha rőm hő napja főlyamatősan a lla skereső ke nt nyilva ntartőtt, vagy rehabilita ciő s 
ja rade kban re szesü lő  maga nszeme lyek sza ma ra, legfeljebb hat hő nap idő tartamra, havőnta a 
kő telező  legkisebb münkabe r (minima lbe r) ő sszege ig terjedő  vissza nem te rí tendő  főrma ban, 
pa lya zati elja ra s kerete ben. 

 

A münkateremte s e s münkahelymegő rze s ta mőgata sa rő l  az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 
pa lya zati elja ra s kerete ben, vissza nem te rí tendő  münkahelyteremtő  ta mőgata s nyü jthatő  a 
münkava llalő k le tsza ma nak nő vele se vel tartő s főglalkőztata st biztősí tő  münka ltatő knak. 

Az a lla skereső k ella ta sa ra vőnatkőző an az Flt. 25 §-a szerint a lla skerese si ja rade k főlyő sí thatő  
annak az a lla skereső  szeme lynek, aki megfelel a tő rve ny e rendelkeze se szerinti felte teleknek. 

 

Az Flt. 30. §-a szerint az a lla skereső  ke relme re nyügdí j elő tti a lla skerese si ta mőgata st kell 
mega llapí tani a jőgszaba lyban rő gzí tett felte telek esete n. 

 

Az a lla skereső  re sze re ja rő  a lla skerese si ja rade k, a lla skerese si sege ly mega llapí ta sa val, 
valamint a münkahelykerese ssel kapcsőlatős helykő zi ütaza si kő ltse gte rí te s a llapí thatő  meg az 
Flt. 32. §.-a szerint. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 

3.4.1. 
számú táb-
lázat - La-
kásállomá

ny 
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Év 
 Lakásállo-
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások 
száma 

Bérlakás ál-
lomány (db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások 
száma 

Szociális la-
kásállomán

y (db) 

Ebből elég-
telen lakha-
tási körül-
ményeket 

biztosító la-
kások 
száma 

Egyéb lakás-
célra hasz-

nált nem la-
káscélú in-

gatlanok (db) 

2012 184 0 0 0 0 0 0 
2013 183 0 0 0 0 0 0 
2014 183 0 0 0 0 0 0 
2015 183 0 0 0 0 0 0 
2016 182 0 0 0 0 0 0 

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

Főrra s: TeIR, KSH Tstar, ő nkőr-
ma nyzati adatők      

 
a) be rlaka s-a llőma ny 
Ö nkőrma nyzatünk nem rendelkezik ő nkőrma nyzati be rlaka ssal e s nincs kő zterü leten e lő  

hajlaktalan a telepü le sen. 

 
b) szőcia lis lakhata s 

Nincs szőcia lis laka s a telepü le sen. 
c) egye b laka sce lra haszna lt nem laka sce lü  ingatlanők 

 

Nincs ilyen. 
 

e) lakhata st segí tő  ta mőgata sők 

 

Az Ö nkőrma nyzat megprő ba l segí teni azőn lakő inak akiknek prőble ma t őkőz a 
laka sfenntarta s, eze rt azőn lakő inak akik jő vedelmi szempőntbő l jőgősültak laka sfenntarta si 
ta mőgata sra, e s azt   megige nylik, sza mükra ezt a fajta ta mőgata st biztősí tja. Terme szetesen 
főntősnak tartjük a lakőssa g ta je kőztata sa t a kü lő nbő ző  ta mőgata sők ige nyle se vel 
kapcsőlatban, eze rt főlyamatős segí tse get nyü jtünk a hőzza nk főrdülő knak. 
A laka sfenntarta si ta mőgata s alanyi jőgőn, nőrmatí v alapőn a llapí thatő  meg. 

A laka sfenntarta si ta mőgata s a szőcia lisan ra szőrülő  ha ztarta sők re sze re a ha ztarta s tagjai 
a ltal lakőtt laka s, vagy nem laka s ce lja ra szőlga lő  helyise g fenntarta sa val kapcsőlatős 
rendszeres kiada saik visele se hez nyü jtőtt hőzza ja rüla s. A jegyző  a villanya ram-, a ví z-, e s a 
ga zfőgyaszta s, a ta vhő -szőlga ltata s, a csatőrnahaszna lat e s a szeme tsza llí ta s dí ja hőz, a 
lakbe rhez vagy az albe rleti dí jhőz, a laka sce lü  pe nzinte zeti kő lcső n tő rlesztő -re szlete hez, a 
kő ző s kő ltse ghez, illetve a tü zelő anyag kő ltse geihez laka sfenntarta si ta mőgata st nyü jt. 

 Az ő nkőrma nyzat a ra szőrülő  csala dőknak laka sfenntarta si ta mőgata ssal prő ba l segí teni a 
rezsi kő ltse gek cső kkente se ben. A ta mőgata st ige nybe ,vevő k nagy tő bbse ge hősszabb ideig e l 
ezen ta mőgata s lehető se ge vel. E vente egyszer kell benyü jtani, e s amennyiben jőgősült ra  
havőnta kapja a kiege szí tő  ta mőgata st a ra szőrülő . Ezzel kő nnyí teni tüdünk a magas 
rezsikő ltse gen, hiszen a ta mőgata snak az a ce lja, hőgy az a sza mla ő sszege cső kkenjen ( a 
laka sfenntarta si ta mőgata s ő sszege vel ) amit a ke relmező  megjelő lt. 
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 
részesülők 
 
  laka sfenntarta si ta mőgata sban re szesí tettek 

sza ma 
adő ssa gcső kkente si ta mőgata sban re szesü lő k 
sza ma 

2013 40 0 
2014 40 0 
2015 44 0 
2016 44 0 
2017 n.a. 0 
Főrra s: TeIR 
 

f) eladő sődőttsa g 
 
Nincs rő la infőrma ciő nk. 

 
g) lakhata s egye b jellemző i: kü lterü leteken e s nem lakő ő vezetben elhelyezkedő  laka sők, 

minő se gi kő zszőlga ltata sőkhőz, kő zmü szőlga ltata sőkhőz, kő ző sse gi kő zlekede shez valő  
hőzza fe re s bemütata sa 

 
A Pincesőr ütca ban nem megőldőtt a szennyví zelvezete s. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Telepek, szegrega tümők a telepü le sü nkő n nem tala lhatő k ebbő l kifőlyő lag ezzel a 

prőble ma val jelenleg az Ö nkőrma nyzat nem főglalkőzik. Amennyiben a ke ső bbi felü lvizsga latők 
valamelyike ne l jelentkezik ez a prőble ma, terme szetesen megprő ba lünk lehető se geinkhez 
me rten megőlda st tala lni. 

 
a) a telep/szegrega tüm mint lakő kő rnyezet jellemző i (kiterjedtse ge, terü leti elhelyezkede se, 

megkő zelí thető se ge, laka sa llőma nya nak a llapőta, kő zmü ella tőttsa ga, kő zszőlga ltata sőkhőz 
valő  hőzza fe re s lehető se gei, egye b kő rnyezet-ege szse gü gyi jellemző i stb.) 

nem releva ns 
 

b) a telepen/szegrega tümőkban e lő k sza ma, ta rsadalmi prőble ma k szempőntja bő l fő bb 
jellemző i (pl. e letkőri megőszla s, főglalkőztatőttsa gi helyzet, sege lyezettek, ha tra nyős, 
halmőzőttan ha tra nyős helyzetü  gyermekek ara nya, stb.) 

nem releva ns 
 

c) szegrega ciő val vesze lyeztetett terü letek, a lakőssa g terü leti a trendező de se nek főlyamatai 

 
nem releva ns 

                                            

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az ege szse gü gyi alapszőlga ltata sőkhőz, szakella ta shőz valő  hőzza fe re s 

 

A telepü le si ő nkőrma nyzat ke pviselő ivel együ tt a felnő ttek e s gyermekek re sze re vegyes 
kő rzetü  ege szse gü gyi alapella ta st alakí tőtt ki. 
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 A szakőrvősi ella ta st ige nylő  betegeket a kő rzeti-ha ziőrvős a siklő si, mőha csi illetve a pe csi  
szakőrvősi rendelő inte zetekbe ütalja be. Az idő s, mőzga skőrla tőzőtt, vagy ő na llő an kő zlekedni 
nem  tüdő  betegek ige ny szerint betegsza llí tő  aütő t vehetnek ige nybe te rí te smentesen .   

Az ege szse gü gyi ella ta s rő vid va zőla sa:                                                                                
-kő rzeti-ha ziőrvősi ella ta s heti ke t alkalőmmal, a tő bbi napőn a telepü le stő l 5 km-re le vő  Villa ny 
va rősa ban. 
- gyermekőrvősi ella ta s havi egy alkalőmmal a kő ztes idő szakőkban telepü le stő l 25 km-re le vő  
Siklő s va rősa ban. 
-főgőrvősi alapella ta s a he t minden napja n a telepü le stő l 5 km-re le vő  Villa ny va rősa ban. 
-ve dő nő i ella ta s ige ny-, e s szü kse g szerint az e rintett szü lő kkel egyeztetve.                  
-Iskőla ege szse gü gyi ella ta s 
 Örvősi, ege szse gü gyi ella ta s, illetve annak va ltőza sa nak bemütata sa a ta bla zatőn keresztü l: 
 
 Az őrvősi ella ta s e vek ő ta megőldőtt telepü le sü nkő n, senki nem marad ha ziőrvősi ella ta s 
ne lkü l.      Bető ltetlen praxis nincs e s az elő ző  e vekben sem vőlt.Ide n a Sze chenyi 2020pa lya zatőn 
elnyert 21,93 milliő  Ft-bő l megtő rte t a rendelő  teljekő rü  felü jí ta sa. Ú j tető t, ü j nyí la sza rő kat, 
mőzga skőrla tőzőttak sza ma ra kü lő n WC-t, ü j őrvősi mü szereket,bü tőrőkat, napelem rendszert, 
te rkő vet, e s kere kpa r-babakőcsi ta rőlő t is e pí tettek a kí vü lrő l is teljesen felü jí tőtt rendelő  melle . 
 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

  Felnő ttek e s gyermekek 
re sze re szervezett ha ziőrvősi 
szőlga latők sza ma 

Csak felnő ttek re sze re 
szervezett ha ziőrvősi 
szőlga ltata sők sza ma 

ha zi gyermekőrvősők a ltal 
ella tőtt szőlga latők sza ma 

2013 2 0 0 

2014 2 0 0 

2015 2 0 0 

2016 2 0 0 

2017 2 0 0 

Forrás: Önkormányzat 

 
 

A terü leti ella ta se rt felelő s kő rha z a Siklő si Kő rha z Nőnprőfit Kft., a Mőha csi Kő rha z, mí g a 
gyermekek vőnatkőza sa ban a PTE Klinikai Kő zpőnt Gyermekgyő gya szati Klinika. 
 
b) prevenciő s e s szü rő prőgramőkhőz (pl. ne pege szse gü gyi, kőragyermekkőri kő telező  

szü re sekhez) valő  hőzza fe re s 

 
Iskola egészségügyi alapellátás: Az iskőlaőrvős e s ve dő nő  együ ttes szőlga ltata sa bő l a ll, 
amelyet főgőrvős e s főga szati asszisztens kő zremü kő de se vel la tnak el. 
Az iskőla ege szse gü gyi ella ta st valamennyi nevele si-őktata si inte zme nyre ki                                                                                                                 
kell  terjeszteni inte zme nyenke nt, vagy tő bb inte zme ny ella ta sa nak kő ző s biztősí ta sa val 
megszervezni. Az iskőla-ege szse gü gyi ella ta st az iskőlaőrvős teljes vagy re szmünkaidő ben, a 
ve dő nő  teljes, vagy re szmünkaidő ben, illetve a terü leti ve dő nő  kő rzete hez tartőző  feladatke nt 
ve gezheti. Az iskőla ege szse gü gyi ella ta st ve gző  iskőlaőrvős e s ve dő nő  teve kenyse ge t a 
gyermek, a tanülő  ha ziőrvősa val (ha zi gyermekőrvőssal), illető leg terü leti ve dő nő je vel 
egyeztetve e s vele együ ttmü kő dve ve gzi. 
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Fogászati szűrést az iskőla-ege szse gü gyi feladatők kő zt a gyermekfőgőrvősők ve geznek az 
őktata si inte zme nyekkel tő rte nt mega llapőda sők alapja n. Az iskőlafőga szati rendele sen szinte 
minden tanülő  megjelenik szü rő vizsga latőn. 
 Főntősnak tartjük a betegse gek megelő ze se t, eze rt kü lő nbő ző  nekü nk eljüttatőtt plaka tőkkal is 
prő ba ljük az emberek figyelme t felhí vni a szü rő prőgramők jelentő se ge re. 
A hősszü  e veken keresztü l jő l mü kő dő  helybeni tü dő szü re s, e s nő győ gya szati vizsga lat sajnős 
megszü nt telepü le sü nkő n is. 
Eme hia ny pő tla sa ra e vente egyszer ingyenes tü dő  szü re sre visszü k az erre ige nyt tartő  
lakősainkat. Az ütaza s ke nyelmes e s ingyenes, hisz a falübüsz-viszi-hőzza az erre ige nyt tartő  
lakősőkat elő zetes egyeztete s szerint. 

 

Bü szke k vagyünk azőkra a lakősainkra is akik e vek ő ta rendszeres ve radő k, e s azőkra is akik a 
hirdetme ny hata sa ra ha egyszer is, de ve rt ad, hőgy ezzel is hőzza ja rülhassőn ma s beteg 
emberek győ gyüla sa hőz. 

 
c) fejlesztő  e s rehabilita ciő s ella ta shőz valő  hőzza fe re s 

 
Helyben nem megőldőtt, a lakőssa g Siklő sőn e s Mőha csőn vehet ige nybe ilyen ella ta sőkat. 
 
d) kő ze tkeztete sben az ege szse ges ta pla lkőza s szempőntjainak megjelene se 

 
Az ő vődai, iskőlai napkő zis, szőcia lis e tkeztete st ige nylő k sza ma ra az ő nkőrma nyzat Villa ny 

telepü le sen ü zemelő  Kikerics Ö vőda e s Fő ző kőnyha gőndőskődik. A telepü le sü nkő n  10  lakős 
veszi ige nybe a jő vedelmektő l fü ggő en te rí te s ellene ben ( a ha zhőz sza llí ta st az ő nkőrma nyzat 
ve gzi ingyenes) ha zhőz sza llí tőtt meleg ebe det. Az e trendet igyekeznek a mai elva ra sőknak 
megfelelő en, ege szse gesen, de í zletesen  ő sszea llí tani. 

 
e) spőrtprőgramőkhőz valő  hőzza fe re s 
  

A sportoláshoz, spőrtprőgramőkhőz valő  hőzza fe re s a helyi lehető se gek tekintete ben a 
telepü le s minden lakő ja sza ma ra ele rhető  mivel az ege szse ges e letmő d szerves re sze a 
spőrtőla s is.. 
Az Ö nkőrma nyzat spőrtpa lya val rendelkezik, melyet a telepü le s főcicsapata mellett a lakőssa g 
is haszna l kü lő nbő ző  csőpőrtős e s egye ni spőrtőla shőz az Ö nkőrma nyzat ill a Ne met 
Ö nkőrma nyzat a ltal szervezett spőrtnapőn. De a spőrt e s mőzga s nem csak a rendezve nyeken 
valő sül meg, hiszen a mőzga s, legyen az kere kpa rőza s, se ta vagy egy spőnta n főcimeccs ( a fiatal 
nemzede k re szve tele vel) kis kő ző sse gü nkben rendszeres szabadidő s teve kenyse g. 
 

f) szeme lyes gőndőskőda st nyü jtő  szőcia lis szőlga ltata sőkhőz valő  hőzza fe re s 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátás:    
 

Az alapszőlga ltata sők megszerveze se vel az a llam e s a telepü le si ő nkőrma nyzat segí tse get nyü jt 
a szőcia lisan ra szőrülő k re sze re saja t őtthőnükban e s lakő kő rnyezetü kben ő na llő  e letvitelü k 
fenntarta sa ban, valamint ege szse gi a llapőtükbő l, menta lis a llapőtükbő l vagy ma s őkbő l 
sza rmaző  prőble ma k megőlda sa ban. 
 

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTANI KELL: 
-az alapvető  gőndőza si, a pőla si feladatők elve gze se t, 
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-az ő na llő  e letvitel fenntarta sa ban, az ella tőtt e s lakő kő rnyezete higie nia s kő rü lme nyeinek 
megtarta sa ban valő  kő zremü kő de st, 
 
-a vesze lyhelyzetek kialaküla sa nak megelő ze se ben, illetve azők elha rí ta sa ban valő  
segí tse gnyü jta st. Amennyiben a ha zi segí tse gnyü jta s sőra n szaka pőla si feladatők ella ta sa 
szü kse gesse  va lik, a ha zi segí tse gnyü jta st ve gző  szeme ly kezdeme nyezi az őtthőna pőla si 
szőlga lat kerete ben tő rte nő  ella ta st. 
 

Ha zi segí tse gnyü jta st megelő ző en vizsga lni kell a segí tse gnyü jta s  szü kse gesse ge t. A 
szőlga ltata s ira nti ke relem alapja n az inte zme nyvezető , ennek hia nya ban a jegyző  a ltal felke rt 
szake rtő  ve gzi el az ige nylő  gőndőza si szü kse glete nek vizsga lata t. A ha zi segí tse gnyü jta st a 
mega llapí tőtt napi gőndőza si szü kse gletnek megfelelő  idő tartamban, de legfeljebb napi 4 
ő ra ban kell nyü jtani. Ha a gőndőza si szü kse glet a napi 4 ő ra t meghaladja, a szőlga ltata st ige nylő t 
az inte zme nyvezető , vagy a jegyző  a ltal felke rt szake rtő  ta je kőztatja a bentlaka sős inte zme nyi 
ella ta s ige nybeve tele nek lehető se ge rő l, ebben az esetben a szőlga ltata st ige nylő  az inte zme nyi 
elhelyeze s idő pőntja ig napi 4 ő ra ban tő rte nő  ha zi segí tse gnyü jta sra jőgősült. 
AZ ELLÁTÁSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI. 
 

Ellátásra jogosultak: A jőgszaba lyban meghata rőzőtt me rte kü  gőndőza sra szőrülő  szeme ly. 
 

A jőgősültsa g felte tele: A jőgősültsa g re szletes szaba lyait a telepü le si ő nkőrma nyzat 
rendeletben szaba lyőzza. A szőcia lis alapszőlga ltata s szeme lyi te rí te si dí ja nak mega llapí ta sa na l 
a) a szőlga ltata st ige nybe vevő  szeme ly rendszeres havi jő vedelme t, 
b) kiskőrü  ige nybe vevő  esete n a csala dban egy fő re jütő  rendszeres havi jő vedelmet kell 
figyelembe venni. A mega llapí tőtt szeme lyi te rí te si dí j nem haladhatja meg a fentiekben 
mega llapí tőtt jő vedelem 25 %-a t, illetve 30 %-a t, ha a ha zi segí tse gnyü jta s mellett e tkeze st is 
biztősí tanak. A szeme lyi te rí te si dí j ő sszege – ő nkőrma nyzati inte zme ny esete n a fenntartő  
rendelete ben főglaltak szerint, egye b esetben a fenntartő  dő nte se alapja n -  cső kkenthető , 
illetve elengedhető , ha a kő telezett jő vedelmi e s vagyőni viszőnyai ezt indőkőltta  teszik, 
azőnban a mega llapí ta s idő pőntja tő l fü ggetlenü l e vente ke t alkalőmmal vizsga lhatő  felü l e s 
va ltőztathatő  meg. 
 

Ettő l csak abban az esetben lehet elte rni, ha az ella tőtt jő vedelme: 
 őlyan me rte kben cső kken, hőgy az e tő rve nyben meghata rőzőtt te rí te si dí j fizete si 
kő telezettse ge nek nem tüd eleget tenni, illetve ha az ő regse gi nyügdí j mindenkőri legkisebb 
ő sszege nek 25 %-a t meghaladő  me rte kben nő vekedett. 
Itt kell me g megemlí teni, hőgy a Kő zse g falübüsza t elő re egyeztetett idő pőntőkban ige nybe 
vehetik, ( e s ige nylik is) azők akik kü lő nbő ző  őrvősi vizsga latőkra, vagy vizsga latőkra mennek. 
Ezeket az idő pőnt egyeztete seket vagy magük a lakősők, vagy az ő ket segí tő  ha zi 
segí tse gnyü jtő k jelzik az ő nkőrma nyzati hivatalban. 
 

Szeme lyes gőndőskőda s kő re be tartőző , szakősí tőtt ella ta sőkat nyü jtő  inte zme ny 
(rehabilita ciő s inte zme ny lakő őtthőn, a pőla st, gőndőza st nyü jtő  inte zme ny, e s egye b specia lis 
ella ta st nyü jtő  inte zme ny) telepü le sü nkő n nem tala lhatő . 
 

 
g) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s, az egyenlő  ba na smő d kő vetelme nye nek megse rte se a 

szőlga ltata sők nyü jta sakőr 

 
Telepü le sü nkő n nem vőlt ilyen prőble ma. 
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h) pőzití v diszkrimina ciő  (ha tra nykőmpenza lő  jüttata sők, szőlga ltata sők) a szőcia lis e s az 
ege szse gü gyi ella tő rendszer keretein belü l 

 

Kő zgyő gyella ta s a szőcia lisan ra szőrült szeme lyek re sze re -  ege szse gi a llapőta megő rze se hez 
e s helyrea llí ta sa hőz -  az ege szse gü gyi szőlga ltata sőkkal kapcsőlatős kiada sők kőmpenza la sa t 
ce lző  hőzza ja rüla s. Ha rőm jőgcí men kaphat valaki kő zgyő gyella ta si igazőlva nyt: 1. alanyi jőgőn, 
2. nőrmatí v alapőn, 3. me lta nyőssa gi alapőn. 
 
A kő zgyő gyella ta si igazőlva nnyal tő bb lakősünk is rendelkezik. Vannak akik magas győ gyszer-
sza mla jük miatt, alacsőny jő vedelmü k miatt, vagy ege szse gi a llapőta miatt főlyamődik az 
igazőlva ny ige nyle se hez. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 
  kő zgyő gyella ta si igazőlva nnyal rendelkező k 

sza ma 
2013 14 
2014 10 
2015 17 
2016 13 
2017 n.a. 
Főrra s: TeIR 
 

Az a pőla si dí j a tartő san gőndőza sra szőrülő  szeme ly őtthőni a pőla sa t ella tő  nagykőrü  
hőzza tartőző  re sze re biztősí tőtt anyagi hőzza ja rüla s. A pőla si dí jra jőgősült a hőzza tartőző  ( a 
kő zeli hőzza tartőző k meghata rőza sa rő l bő vebben a Ptk. 685. § b. pőntja ban) ha a llandő  e s 
tartő s gőndőza sra szőrülő , sü lyősan főgyate kős (e letkőrra tekintet ne lkü l), vagy tartő san beteg 
18 e v alatti gyermek gőndőza sa t ve gzi. 
 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 
  a pőla si dí jban re szesí tettek 

sza ma 
2013 2 
2014 2 
2015 1 
2016 1 
2017 1 
Forrás: TeIR, 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
 

a) kő ző sse gi e let szí nterei, fő rümai 
Az ő nkőrma nyzat szervezeti e s mü kő de si szaba lyzata ban főglaltaknak megfelelő en az 
ő nkőrma nyzati feladat-, e s hata skő rő k a ke pviselő -testü letet illetik meg. A ke pviselő -testü letet 
a pőlga rmester ke pviseli. A ke pviselő -testü let tagle tsza ma:4 fő . A testü let e ves münkaterv 
szerint ü le sezik. Az ü le s napirendi pőntjainak figyelembe ve tele vel nyilva nős-, vagy za rt ü le st 
tart. E vente egy alkalőmmal nyilva nős falü gyü le st tart kő z meghallgata ssal egybekő tve. 
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A kő ző sse gi ha z ad őtthőnt kü lő nbő ző  rendezve nyeknek, gyü le seknek, ta ncprő ba knak. A falü 
tiszta n tarta sa ra, nagyőbb rendezve nyek elő ke szí te se ne l a falü apraja-nagyja egy emberke nt 
főg ő ssze, e s segí t ahől tüd. A felsőrőla s nem teljes kő rü , tő bb  pe lda t is lehetne me g emlí teni. 
A kő ző sse gi e let szí nterei sőkre tü ek, ilyenek a lakő kő ző sse gek, a münkahelyek, ő nkőrma nyzati 

inte zme nyek, a templőmők, a civil szervezetek. Telepü le sü nk kedvező  terme szeti adőttsa gőkkal, 
e rte kekkel rendelkezik, pőlga raink tő bbse ge lőka lpatriő ta. 
A telepü le sen  van lehető se g a tartalmas e s ige nyes mü velő de sre, kikapcsőlő da sra. A 
Ö nkőrma nyzat prőgramjait a lakőssa gi ige nyeinek figyelembeve tele vel alakí tja. A falüha z 
mellett a spőrtpa lya e s a Ta jha z ad helyet a rendezve nyeknek. A helyi kő ze leti szerep 
nő vekede se nek ő sztő nze se re a helyi me dia szőlga l. Az ő nkőrma nyzati ü jsa g, mely havi egy 
alkalőmmal jüt el az a llampőlga rőkhőz. Az ü jsa g kő ltse ge t az Ö nkőrma nyzat fedezi. 
 

Településünkön több közösségi fórum is működik: 
 

 A nyugdíjas klub jelenleg 21 a llandő -, e s 6 ta mőgatő  taggal tő bb mint 10 e ve mü kő dik. 
Elmőndhatő , hőgy igen aktí v ta rsadalmi e letet e lnek, hiszen nem csak a telepü le sen belü l, de a 
kő rnyező  telepü le sekkel ő sszefőgva kü lő nbő ző  rendezve nyeket szerveznek ahől igen jő  
hangülatban tüdja k mülatni az idő t. Ú nnepre ad őkőt a farsang, ne vnap, szü lete snap, idő sek 
napja,kara csőnyi ü nnepek. E vente tő bbsző r is elja rnak kira ndülni, kü lő nbő ző  strandőkat, vagy 
fü rdő ket la tőgatnak. Ha kell a Nő napőn segí tenek-, a falünapőt segí tenek szervezni, de akkőr 
sem za rkő znak el, ha valamilyen nagyőbb ü nnepen kell szerepelni. Elmőndhatjük, hőgy a 
Nyügdí jasklüb e s az Ö nkőrma nyzat kő ző tt jő  kapcsőlat van amie rt mind a ke t fe l egyara nt tesz 
is. 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat is tala lhatő  Ma rőkőn. Kő rü lme nyeikhez me rten 
segí tenek a falü apraja-nagyja nak. Minden nagyőbb rendezve nyen jelen vannak, ő sszefőgnak az 
ő nkőrma nyzatők. Ba rmilyen ira nyü  segí tse g kell, a Kisebbse gi Ö nkőrma nyzatna l mindig segí tő  
emberekre tala lünk. 

A kő rnyező  telepü le seken is elismert a Ma rőki Sva b ba l, amit e vente egyszer rendeznek meg 
igen nagy sikerrel. 

Mü kő dő  nemzetise gi ta nccsőpőrt kő zel 20 fő s csőpőrtle tsza mmal, e s rendszeres felle pe sekkel 
(vide ken is) szí nesí ti me g a Nemzetise gi Ö nkőrma nyzat paletta ja t. 
 

b) kő ző sse gi együ tte le s jellemző i (pl. etnikai kőnfliktüsők e s kezele sü k) 
 

Az Ö nkőrma nyzat gőndőt főrdí t arra, hőgy az a llampőlga rőkat, a telepü le sen le vő  „szellemi 
tő ke t” bevőnja a falü ta rsadalmi e lete be, a prőgramők elő ke szí te se be. A helyi lakőssa g 
integra ciő ja t ta mőgatő  kő ző sse gfejlesztő  prőgramők egyre nagyőbb sza mban főrdülnak elő  a 
telepü le sen, ezek kő zü l is a legjelentő sebb a Ma rőki Lakődalmas Para de  fesztiva ljellegü  
rendezve ny.. 

 

c) helyi kő ző sse gi szőlidarita s megnyilva nüla sai (adőma nyőza s, ő nke ntes münka stb.) 
 

 
Az Ö nkőrma nyzat e s a Ne met Ö nkőrma nyzat ő nke ntes münka ja val e s adőma nyők 
kő zvetí te se vel enyhí ti a ha tra nyős helyzetü  csala dők mindennapjait. A szőlidarita s e s felelő sse g 
telepü le sü nkő n jelen van, mind maga nemberekben, mind a telepü le sen mü kő dő  
szervezetekben. Jellemző en felaja nla sők, ő nke ntes münka ban nyilva nül meg. Ez a jelense g 
kara csőny kő zeledte vel erő ső dik fel, december hő napban jő val magasabb az aja nde kőza s 
ke sztete se. 
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A helyi kő telező  kő zszőlga ltata si feladatők megszerveze se, a hüma n szőlga ltata sők, a szőcia lis 
e s gyermekjő le ti ella ta sők, a telepü le s ü zemeltete si feladatai, a kő zterü letek tiszta n tarta sa 
re szben vagy ege szben biztősí tőtt. A telepü le sen e lő  a llampőlga rők sza ma ra ele rhető ek, 
megfelelő  szí nvőnalőn mü kő dnek e s minden jőgős ige nyt kiele gí tenek. Az ő nkőrma nyzat 
re szben, mint fenntartő , re szben szőlga ltata si szerző de s ü tja n gőndőskődik.  Az egyes feladatők 
ella ta sa sőra n együ ttmü kő dik ma s ő nkőrma nyzatőkkal,  a helyi civil szervezetekkel, a 
nemzetise gi ő nkőrma nyzattal e s egye b szervezetekkel. 
 

A kő zszőlga ltata sők esete ben főlyamatős ce l az ella ta s minő se ge nek tőva bbi javí ta sa, a 
szőlga ltata si biztőnsa g megteremte se, illetve fenntarta sa, az e rintett szőlga ltata sők 
megfizethető se ge, egyben a kő zszőlga ltata sők fenntarta sa. 
 

Az a llampőlga rők e letminő se ge az e lhető  mindennap alapfelte teleit tartalmazza, ide tartőznak 
a fizikai kő rnyezettel kapcsőlatős te nyező k e s az ün. Hüma n szőlga ltata sők a gyermekjő le ti, a 
szőcia lis, ege szse gü gyi, ő vőda k, kő zmü velő de si, spőrt egye b szabadidő s teve kenyse gek.  
Alapvető  ce l az a llampőlga ri ele gedettse g, a jő  kő ze rzet ele re se, fenntarta sa. 
 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 

Telepü le sü nkő n az elenye sző en keve s rőma lakőssa g nem rendelkezik Rőma Nemzetise gi 
Ö nkőrma nyzattal ige nyhia ny miatt. Amennyiben ez a helyzet va ltőzik akkőr terme szetesen 
figyelmet főgünk főrdí tani  ezen nemzetise gü  lakősaink ige nyeinek, e s prőble ma inak felta ra sa ra 
e s megőlda sa ra. 

 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása. 
 

A szege nyse g az elszege nyede s főlyamata nak felszí nre kerü lő  prőble ma i kő ző tt a lakőssa g 
münkaerő -piaci helyzete, a münkane lkü lise gbő l eredő  prőble ma k, illetve a lakhata ssal 
ő sszefü ggő  prőble ma k, a ha trale kők felhalmőző da sa a lakőssa gi adő ssa ga llőma ny főlytőnős 
ü jratermelő de se szerepel. 
 

A mély szegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 
településünkön 
 

beazőnősí tőtt prőble ma k 
 

fejleszte si lehető se gek 
 

Alacsőny az iskőlai ve gzettse g, eze rt a szakma 
szerze s is nehe z. 
 
Rőmlő  ege szse gi a llapőt, nem ja rnak 
őrvőshőz. 
 
Alacsőny jő vedelem miatt nő vekszik az 
eladő sődőttak sza ma. 
A lakőssa gi adő ssa ga llőma ny ü jra 
termelő de se 
 

Cső kkenteni az iskőla zatlanők le tsza ma t,e s 
nő velni a főglalkőztathatő k sza ma t 
 
Ege szse gesebb e letmő d, megelő ze s főntőssa ga 
 
A lakősők e letminő se ge nek javí ta sa, 
Ö nteve kenyse gre nevele s 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Örsza ggyü le s 1991. e vi LXIV. tő rve nye ben kihirdette a Gyermekek Jőgairő l sző lő  ENSZ 
Egyezme nyt, majd elfőgadta a 47/2007. (V. 31.) sz. hata rőzata val a „Legyen Jőbb a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Strate gia t. A dőkümentüm fő  ce lja vőlt, hőgy cső kkentse 
a gyermekek e s csala djaik ne lkü lő ze se t, javí tsa a gyermekek fejlő de si ese lyeit.  Ez minden 
gyermekre kiterjed, de azőkra a gyermekekre kell hangsü lyt helyezni, akiknek e rdekei a 
legjőbban se rü lnek. 
 
 

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

Ma rők kő zse g 0-17-e ves kőrőszta lya nak le tsza ma 62 fő . Ö ssz. Lakőssa ga 411 fő  
 

a)  vesze lyeztetett e s ve delembe vett, ha tra nyős helyzetü , illetve halmőzőttan ha tra nyős 
helyzetü  gyermekek, valamint főgyate kőssa ggal e lő  gyermekek sza ma e s ara nya, ege szse gü gyi, 
szőcia lis, lakhata si helyzete: 
 

A vesze lyeztetett e s a ve delembe vett kiskőrü ak sza ma t a telepü le s jegyző je tartja nyilva n. A 
jegyző  ve delembe veszi a gyermeket, ha a szü lő  vagy tő rve nyes ke pviselő  az alapella ta sők 
ő nke ntes ige nybeve tele vel a gyermek vesze lyeztetettse ge t megszü ntetni nem tüdja, de 
segí tse ggel a gyermek fejlő de se, nevele se a csala dban biztősí thatő . A telepü le si ő nkőrma nyzat 
jegyző je – a gyermekjő le ti szőlga lat javaslata nak figyelembeve tele vel -  ve delembe veheti 
tőva bba  a szaba lyse rte si hatő sa g e rtesí te se alapja n a szaba lyserte st elkő vetett fiatalkőrü t, vagy 
a nyőmőző  hatő sa g nyőmőza st megtagadő  hata rőzata alapja n a tizennegyedik e lete ve t be nem 
tő ltő tt gyermeket, vagy a rendő rse g, az ü gye szse g, illetve a bí rő sa g jelze se alapja n a 
bü ncselekme ny elkő vete se vel gyanü sí tőtt, va dőlt fiatalkőrü t. 
A vesze lyeztetett gyermek definí ciő ja alatt őlyan – magatarta s, mülaszta s vagy kő rü lme ny 

kő vetkezte ben kialakült – a llapőtőt e rt a rendelet, amely a gyermek testi, e rtelmi, e rzelmi vagy 
erkő lcsi fejlő de se t ga tőlja vagy akada lyőzza. (Gyvt. 5. § n pőnt) 
A gyermekve delemben e rintett szakemberek gyakran elte rő en e rtelmezik a vesze lyeztetettse g 

főgalma t e s a me rte ke t.                                                                                                                      
 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 
  18 e v alattiak 

sza ma a 
ne pesse gben 

Ve delembe vett 18 e v 
alattiak sza ma 

Megszü ntetett esetek 
sza ma a 18 e v alatti 
ve delembe vettek kő zü l 

Vesze lyeztetett kiskőrü  
gyermekek sza ma 

2013 71 n.a. n.a. n.a. 

2014 65 n.a. n.a. n.a. 

2015 64 n.a. n.a. n.a. 

2016 62 1 n.a. n.a. 

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

Főrra s:TeIR 

A gyermekek ve delme a gyermek csala dban tő rte nő  nevelkede se nek elő segí te se re, 
vesze lyeztetettse ge nek megelő ze se re e s megszü ntete se re, valamint a szü lő i vagy ma s 
hőzza tartőző i gőndőskőda sbő l kikerü lő  gyermek helyettesí tő  ve delme nek biztősí ta sa ra 
ira nyülő  teve kenyse g. A gyermekek ve delme t pe nzbeli, terme szetbeni e s szeme lyes 
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gőndőskőda st nyü jtő  gyermekjő le ti alapella ta sők, illetve gyermekve delmi szakella ta sők, 
valamint a  Gyvt-ben meghata rőzőtt hatő sa gi inte zkede sek biztősí tja k. 

 

- Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

   -a) a rendszeres gyermekve delmi kedvezme ny, 
   -b) a rendkí vü li gyermekve delmi ta mőgata s, 

   -c) a gyermektarta sdí j megelő legeze se, 
   -d) az őtthőnteremte si ta mőgata s, 

   -e) a kiege szí tő  gyermekve delmi ta mőgata s. 
 

-A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

   -a) a gyermekjő le ti szőlga ltata s, 
   -b) a gyermekek napkő zbeni ella ta sa, 

   -c) a gyermekek a tmeneti gőndőza sa. 
 

-A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

   -a) az őtthőnt nyü jtő  ella ta s, 

   -b) az ütő gőndőző i ella ta s, 
   -c) a terü leti gyermekve delmi szakszőlga ltata s. 
 

-A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

   -a) a ve delemebe ve tel 

   -b) a csala dba főgada s, 
   -c) az ideiglenes hata lyü  elhelyeze s, 

   -d) az a tmeneti nevele sbe ve tel, 

   -e) a tartő s nevele sbe ve tel, 

   -f) a nevele si felü gyelet elrendele se, 
   -g) az ütő gőndőza s elrendele se. 
 

-Az ella ta sők e s inte zkede sek nyü jta sa e s megte tele, azők ellenő rze se, valamint biztősí ta sa 
sőra n adatők kezele se re az ala bbi szervek e s szeme lyek jőgősültak: 

 a) a gyermekek ve delme t biztősí tő  hatő sa gi feladat- e s hata skő rő ket gyakőrlő  szervek e s 
szeme lyek (Gyvt. 16. §), 
  b) a fő va rősi fő jegyző , 

 c) a gyermekjő le ti alapella ta st e s gyermekve delmi szakella ta st nyü jtő  szőlga ltata s, 
inte zme nyfenntartő ja, vezető je, 

  d) a helyettes szü lő , nevelő szü lő , 

  e) a gyermekjőgi ke pviselő , illetve amennyiben a gyermek panasza nak őrvősla sa e rdeke ben 
felte tlenü l szü kse ges a betegjőgi ke pviselő , illetve az ella tőtt jőgi ke pviselő , 
  f) az a ldőzatsegí te s e s a ka renyhí te s feladatait ella tő  szervezetek, 

  g) a gyermekve delmi szake rtő i bizőttsa g. 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: 

A kő znevele si tő rve ny 2013. szeptember 1-je ig hata lyban tartja a kő zőktata srő l sző lő  tő rve ny 
121. §-a (1) bekezde se nek 14. pőntja ban rő gzí tett definí ciő t a ha tra nyős e s halmőzőttan 
ha tra nyős helyzet vőnatkőza sa ban, ezt kő vető en a definí ciő t a Gyvt. főgja tartalmazni. A 2013. 
szeptember 1-je ig hata lyős szaba lyőza s e rtelme ben ha tra nyős helyzetü  az a gyermek, tanülő , 
akinek rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyre jőgősültsa ga t csala di kő rü lme nyei, szőcia lis 
helyzete miatt mega llapí tőtta k. E csőpőrtőn belü l halmőzőttan ha tra nyős helyzetü  az a 
gyermek, tanülő , akinek tő rve nyes felü gyelete t ella tő  szü lő je, ő vőda s gyermek esete n a gyermek 
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ha rőm e ves kőra ban, tanülő , esete n a tankő telezettse g bea lla sa nak idő pőntja ban legfeljebb az 
iskőla nyőlcadik e vfőlyama n főlytatőtt tanülma nyait fejezte be sikeresen. Errő l a szü lő  
ő nke ntesen a Gyvt-ben meghata rőzőtt elja ra s kerete ben nyilatkőzhat. Halmőzőttan ha tra nyős 
helyzetü  az a gyermek, tanülő  is, akit tartő s nevele sbe vettek. 

A jegyző  ő sszesí ti a telepü le si ő nkőrma nyzat illete kesse gi terü lete n a ha tra nyős e s halmőzőttan 
ha tra nyős helyzetü  gyermekek e s tanülő k sza ma t e s az ily mő dőn elő a llí tőtt statisztikai 
adatőkat minden e v őktő ber 31-ig megkü ldi az illete kes kőrma nyhivatal re sze re. 

 
A szőcia lis alap- e s szakella ta shőz kapcsőlő dő  szempőntők e rve nyesí te se, teha t a gyermekek 

megfelelő  ella ta shőz tő rte nő  hőzza fe re se e rdeke ben szakmakő zi, teha t nemcsak a szőcia lis 
terü let szakembereinek őbjektí v prőble ma-megkő zelí te se e s helyzetelemze se indőkőlt. A HEP 
sőra n eze rt a ce l a jelző rendszer te nyleges, helyi mü kő de se nek felte rke peze se e s esetleges 
hia nyőssa gainak hate kőny e s me rhető  őrvősla sa. A jelző rendszer standardjainak hia nyőssa gai 
e s a kő rnyezettanülma nyők szenzití v adatőkra vőnatkőző  szaba lyőza sa helyi kőrrekciő kat e s 
ődafigyele st kí va n. 
A vesze lyeztetettse get a jelző rendszer sze leskő rü , minden jelző rendszeri tag bevőna sa val kell 

meghata rőzni. A vesze lyeztetettse g helyzete nek felismere se gyakran az együ ttmü kő de sre 
kő telezett szakemberek hia nyős jelze sei miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definia lt 
vesze lyeztetettse g – magatarta s, mülaszta s vagy kő rü lme ny kő vetkezte ben kialakült a llapőt – 
gyakran igen nehezen felismerhető  helyzetekbő l adő dik. Igen nagy a la tencia a gyermekek 
ba ntalmaza sa, a szexüa lis abü züs, gyermek e s/vagy szü lő  alkőhől- vagy drőgfőgyaszta sa 
kapcsa n. A la tencia őkai kő ző tt szerepel, hőgy a se rtett gyermek gyakran nem tüdja, hőva  
főrdülhat segí tse ge rt, illetve a ba ntalmazőtt gyermek e s csala dja nem kerü l a gyermekve delmi 
rendszer la tő kő re be, nem kerü l kapcsőlatba őlyan szakemberekkel, akik a ba ntalmaza s 
gyanü ja ra felfigyelhetne nek. 
 

A halmőzőttan ha tra nyős helyzetü  gyermekekkel kapcsőlatős rendelkeze sek sőra n, a 
ve delembe ve tel elrendele se esete n, illető leg a rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyre valő  
jőgősültsa g, tőva bba  a ha tra nyős e s halmőzőttan ha tra nyős helyzet mega llapí ta sa rő l sző lő  
hata rőzat meghőzatala val egyidejü leg ta je kőztatni kell a szü lő t azőkrő l a kedvezme nyekrő l, 
jüttata sőkrő l, pa lya zati lehető se gekrő l, amelyek a gyermeket megillethetik. Ta je kőztatni kell 
tőva bba  a szü lő t  arrő l is, hőgy a rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyre jőgősült gyermek 
mikőr minő sü l halmőzőttan ha tra nyős helyzetü nek. 

 
b) rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyben re szesí tettek sza ma 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jőgősült gyermek sza ma ra a telepü le si 
ő nkőrma nyzat jegyző je a Gyvt-ben meghata rőzőtt felte telek szerint rendszeres 
gyermekve delmi kedvezme nyre valő  jőgősültsa gőt a llapí t meg. (Gyvt. 18. § (1) a) )A jőgősültsa g 
mega llapí ta sa sőra n sőr kerü l a jő vedelmi e s vagyőni helyzet vizsga lata ra a Gyvt 19. §-a szerint. 

Ce lja: A szőcia lis alapőn ra szőrülő  kiskőrü ak, vagy kő zőktata si inte zme nyben tanülő  
nagykőrü ak anyagi ta mőgata sa 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
  Rendszeres 

gyermekve del
mi 
kedvezme nybe
n re szesí tettek 
sza ma 

Ebbő l tartő san 
beteg 
főgyate kős 
gyermekek 
sza ma 

Kiege szí tő  
gyermekve delmi 
ta mőgata sban 
re szesí tettek sza ma 

Ebbő l tartő san 
beteg főgyate kős 
gyermekek 
sza ma 

Rendkí vü li 
gyermekve delmi 
ta mőgata sban 
re szesí tettek sza ma 

2013 32 1 0 0 0 
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2014 22 1 0 0 0 
2015 15 1 0 0 0 
2016 19 1 0 0 0 
2017 n.a. 1 0 0 0 
Főrra s: TeIR, KSH Tstar, Ö nkőrma nyzati adatők 

 
c) gyermek jőga n ja rő  helyi jüttata sőkban re szesü lő k sza ma, ara nya 

 
Óvodáztatási támogatás: A  telepü le si ő nkőrma nyzat  jegyző je annak a rendszeres 
gyermekve delmi kedvezme nyben re szesü lő  gyermeknek a szü lő je re sze re, aki 
- a ha rőm-, illetve ne gye ves gyermeke t beí ratta az ő vőda ba, tőva bba  

- gőndőskődik gyermeke rendszeres ő vőda ba ja ra sa rő l, e s 
-akinek rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyre valő  jőgősültsa ga a ll fenn 

pe nzbeli ta mőgata st főlyő sí t. A pe nzbeli  ta mőgata s főlyő sí ta sa nak tőva bbi felte tele, hőgy a 
gyermek felett a szü lő  felü gyeleti jőgőt gyakőrlő  szü lő , illetve ha mindke t szü lő  gyakőrőlja a 
szü lő i felü gyeleti jőgőt,, mindke t szü lő  a gya mhatő sa gi elja ra sban ő nke ntes nyilatkőzatőt tegyen 
arrő l, hőgy gyermeke nek ha rőm e ves kőra ig legfeljebb az iskőla nyőlcadik e vfőlyama n főlytatőtt 
tanülma nyait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. § (1), ( 
 
e) kedvezme nyes iskőlai e tkeztete sben re szesü lő k sza ma, ara nya 

 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekve delmi kedvezme ny 
mega llapí ta sa esete n a gyermek jőgősült a gyermeke tkeztete s nőrmatí v kedvezme nye nek 
ige nybeve tele re. A csala d ő sszjő vedelme tő l fü ggő en lehet ingyenes, vagy 50 % te rí te si 
ta mőgata sü . 
 

e) magyar a llampőlga rsa ggal nem rendelkező  gyermekek sza ma, ara nya 
 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Első sőrban a menede kjőgrő l sző lő  
2007. e vi LXXX. tő rve ny szerinti menede kjőgőt ke rő , menekü lt, menede kes, őltalmazőtt vagy 
hümanita riüs tartő zkőda si engede llyel rendelkező  gyermekek helyzete re szü kse ges kite rni. A 
menede kes – ra szőrültsa ga esete n – jőgősült a befőgada s anyagi felte teleire, valamint ella ta sra, 
ta mőgata sra vőnatkőző an hata rőzattal dő nt, (2007.-e vi LXXX. tő rve ny, 32 §). 
 

Ma rők telepü le sen nem e lnek magyar a llampőlga rsa ggal nem rendelkező  gyermekek, í gy 
anyanyelvü knek e s kültüra lis helyzetü knek megfelelő  pedagő giai prőgramra sincs szü kse g. 
 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége: 
 
Telepü le sü nkő n nem tala lhatő  szegrega lt, telepszerü  lakő kő rnyezet, eze rt ezzel a prőble ma val 

nem kellett szembesü lni az ese lyegyenlő se gi prőgram elke szí te sekőr. 
 

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

Az ege szse gü gyrő l sző lő  1997. e vi CLIV. tő rve ny elő í rja, hőgy a telepü le si ő nkőrma nyzat az 
ege szse gü gyi alapella ta s kő re be gőndőskődik: 

 

- ha ziőrvősi ella ta srő l, 



43 

 

  - a főgőrvősi alapella ta srő l, 

  - az alapella ta shőz kapcsőlő dő  ü gyeleti ella ta srő l, 

  - a ve dő nő i ella ta srő l, 
    -az iskőla-ege szse gü gyi ella ta sa rő l 
 

a) ve dő nő i ella ta s jellemző i (pl. a ve dő nő  a ltal ella tőtt telepü le sek sza ma, egy ve dő nő re jütőtt  
ella tőtt, bető ltetlen sta tüszők) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma és a gondozottak száma 0-7 éves korig 
 

2013 1 23 

2014 1 19 
2015 1 19 
2016 1 21 
2017 1 19 
Főrra s: TeIR, KSH Tstar, ő nkőrma nyzati adatgyü jte s 
 
 

A ve dő nő k csala dla tőgata saik sőra n a va randő s kismama k, gyermekes anyüka k főrdülnak 
prőble ma ikkal. Nagyőn sőkszőr ele g egy megerő sí tő  besze lgete s ahhőz, hőgy prőble ma jükkal 
őrvőshőz főrdüljanak. Az iskőla skőrü akna l az e rze kszervi me re seket e s ege szse gü gyi 
ismeretterjeszte st ve geznek. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. ha zi gyermekőrvőshőz, gyermek szakőrvősi 
ella ta shőz valő  hőzza fe re s, bető ltetlen ha zi gyermekőrvősi praxisők sza ma) 

 
 
4.3.2. sza mü  ta bla zat- Gyermekőrvősi ella ta s jellemző i 
  Bető ltetlen felnő tt 

ha ziőrvősi praxis/ők 
sza ma 

Ha ziőrvős a ltal ella tőtt 
esetek sza ma 

Gyermekőrvős a ltal 
ella tőtt esetek sza ma 

Felnő tt ha zi őrvős a ltal 
ella tőtt esetek sza ma 

2013 nincs 0 0 461 
2014 nincs 0 0 284 
2015 nincs 0 0 385 
2016 nincs 0 0 263 
2017 nincs 0 0 n.a. 

 

 

Telepü le sü nkő n gyermekőrvősi ella ta s sajnős nincs, a gyermekeket a ke t ha ziőrvős la tja el 
hetente 
1-1 alkalőmmal, a he t tő bbi napja n a falünktő l 5 km-re le vő  Villa nyba kell vinni a 

gyermekeket.Ezenkí vü l havőnta 1 alkalőmmal mőzgő  szakőrvősi szőlga lat keretein belü l is 
ella tja k a kis betegeket. He tve ge n pedig vagy a mőha csi Kő rha z, vagy a pe cs Heim Pa l Gyermek 
klinika főgadja a betegeket. 

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

korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 

Gyermekeken ve gzett, te rí te smentes szü rő vizsga latők: A szü re seket a ha zi gyermek őrvős, a 
ve dő nő , az iskőlaőrvős e s a gyermek főgőrvős ve gzi. 
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0-8 napős kőrban: Phenylketőnüria, galactősaemia, hypőthyreősis e s biőthinidase hia ny 
szü re s, veleszü letett csí pő ficam szü re se fizika lis vizsga lattal, fejlő de si rendellenesse g szü re se 
fizika lis vizsga lattal, testi fejlettse g ellenő rze se ( testtő meg, testhőssz, fejkő rfőgat) 

 

                                                                             

1-3-6 hő napős kőrban: Teljes fizika lis vizsga lat ( kü lő nő sen tekintettel a fejlő de si 
rendellenesse gek szü re se), mőzga sszervi vizsga lat, csí pő ficam szü re se 4 hő napős kőrig, 
idegrendszeri vizsga lat, rejtett here jü se g vizsga lata. 

Pszihőmőtőrős e s menta lis fejlő de s vizsga lata, e rze kszervek mü kő de se nek vizsga lata ( la ta s, 
kancsalsa g, halla s), testhőssz, testtő meg, fejkő rfőgat me re se, a fejlő de s e s ta pla ltsa gi a llapőt 
e rte kele se, hazai standartők alapja n. 

 

1-6 e ves kőrig: teljes fizika lis vizsga lat, idegrendszer vizsga lata, rejtett here jü se g vizsga lata 2 
e ves kőrig, here k vizsga lata e vente, kőrai főga szati szü re s e s gőndőza s ( iskőlafőga sz ve gzi). 
Pszichőmőtőrős e s menta lis fejlő de s e s magatarta sprőble ma k felta ra sa, e rze kszervek 

mü kő de se nek vizsga lata szakmai ira nyelveknek megfelelő en e s besze dfejlő de s vizsga lata. 
Mőzga sszervek vizsga lata: kü lő nő s tekintettel a la b statikai prőble ma kra e s a gerinc 
rendellenesse geire ( tarta shiba, scőliősis). Ve rnyőma sme re s 3 e s 6 e ves e letkőr kő ző tt, 
testhőssz, testtő meg me re se, a fejlő de s e s ta pla ltsa gi a llapőt e rte kele se, hazai standartők 
alapja n 

 

c) gyermekjő le ti alapella ta s 
 

A telepü le sen bő lcső de e s csala di napkő zi nem mü kő dik. A gyerekeket a Villa nyi ő vőda 
bő lcső dei csőpőrtja főgadni tüdja ige ny esete n. 
4.3.3. számú táblázat - 
Bölcsődék és bölcső-
débe beíratott gyer-

mekek száma 

      

Év 
Önkormányzati böl-

csődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból felvett gye-
rekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló szülő) 

Nem 
önkor-
mányz
ati böl-
csődék 
száma 
(mun-

kahelyi
, ma-
gán 
stb.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 

Főrra s: TeIR, KSH Tstar, Ö nkőrma nyzati adatgyü jte s   
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4.3.4. számú táblázat - 
Bölcsődében és csa-

ládi napköziben enge-
délyezett férőhelyek 

száma 

      

Év 
Működő (összes) böl-

csődei férőhelyek 
száma 

Működő, önkormány-
zati bölcsődei férőhe-

lyek száma 

Egyéb, nem önkor-
mányzati bölcsődei 

(munkahelyi, magán 
stb.) férőhelyek száma 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 
2017 0 0 0 

Főrra s: TeIR, KSH Tstar, 
Inte zme nyi   

f) gyermekve delem 

 
A gyermek ve delme a gyermek csala dban tő rte nő  nevelkede se nek elő segí te se re, 
vesze lyeztetettse ge nek megelő ze se re e s megszü ntete se re valamint a szü lő i vagy ma s 
hőzza tartőző i gőndőskőda sbő l kikerü lő  gyermek helyettesí tő  ve delme nek biztősí ta sa ra 
ira nyülő  teve kenyse g. 

A gyermek ve delme t pe nzbeli, terme szetbeni, e s szeme lyes gőndősőda st nyü jtő   gyermek jő le ti  
alapella ta sők, illetve a gyermekve delmi szakella ta sők, valamint e tő rve nyben meghata rőzőtt 
hatő sa gi inte zkede sek biztősí tja k.      

                                                                                                  

Célja: Alkőtő  mő dőn minden e rdekelt fe llel együ ttmü kő de sben szervezni e s eredme nyesen 
mü kő dtetni mindazőn inte zme nyes gyermek ve delmi szőlga ltata st, amely a ra szőrülő  
gyermekek e s csala djaik ve delme re, segí tse ge re az elmü lt e vsza zad tapasztalatai, szellemi e s 
anyagi erő főrra sai re ve n le trejő tt. Szabad kapacita s esete n szőlga ltata st nyü jtani a kiste rse gek, 
kistelepü le sek sza ma ra. 

 
g) krí zishelyzetben ige nybe vehető  szőlga ltata sők 

Helyben nincs erre lehető se g. 

 

h) ege szse gfejleszte si, spőrt-, szabadidő s e s szü nidő s prőgramőkhőz valő  hőzza fe re s 

 
Ege szse gfejleszte si, spőrt-, szabadidő s e s szü nidő s prőgramőkhőz valő  hőzza fe re s a helyi 

lehető se gekhez me rten biztősí tőtt. A telepü le sen nincs spőrtcsarnők, de van rendszeresen 
karbantartőtt, (az ő nkőrma nyzat a ltal) spőrtpa lya, melyen rendszeresen főlyik főcimeccs e s 
egye b a gyermekek a ltal szí vesen la tőgatőtt szabadidő s rendezve ny (gyermeknap, csala di 
maja lis) ahől a gyermekek is elfőglalhatja k magükat.Az ő nkőrma nyzat pa lya zatőt nyü jtőtt be 
kü lő nbő ző  spőrt eszkő ző kre, e s egy kőnditermet szeretne kialakí tani a spőrtőlni va győ  
gyerekek e s fiatalők re sze re. 

 

i) gyermeke tkeztete s (inte zme nyi, he tve gi, szü nidei) ingyenes tankő nyv 
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A gyermekek ege szse ges fejlő de se nek alapfelte tele az ege szse ges e tkeze s. A me ly 
szege nyse gben e lő  gyermekek kő zü l őtthőn sőkan nem jütnak megfelelő  mennyise gü  
ege szse ges ta pla le khőz. Eze rt nagy jelentő se gü  az iskőla ban tő rte nő  kő ze tkeztete s. A 
rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyben re szesü lő  bő lcső de s, ő vőda s e s a ltala nős iskőla s 
gyermek te rí te smentesen,  a ra szőrülő  kő ze piskőla sők 50%-ős  ta mőgata st kapnak. Ehhez 
csatlakőzik adőtt esetben az ő nkőrma nyzati ta mőgata s.   

 
4.1.3. sza mü  ta bla zat – Kedvezme nyes ő vődai - iskőlai jüttata sőkban re szesü lő k sza ma, ara nya 
 
   Ingyenes 

e tkeze sben 
re sztvevő k 
sza ma ő vőda 

Ingyenes 
e tkeze sben 
re sztvevő k 
sza ma 
iskőla 1-8. 
e vfőlyam 

50 sza zale kős 
me rte kü  
kedvezme nyes 
e tkeze sre 
jőgősültak sza ma 
1-13. e vfőlyam 

 Ingyenes tankő nyv-
ella ta sbanre szesü lő k 
sza ma 

Nya ri e tkeztete sben 
re szesü lő k sza ma 

2013 7fő  21fő  --- n.a. 21 fő  
2014 6fő  16fő  3fő  n.a. 16 fő  
2015 11fő  12fő  1fő  n.a. 12 fő  
2016 11fő  13fő  --- n.a. 13 fő  
2017 10fő  9fő  4fő  n.a. 9 fő  

Forrás: Önkormányzati adat gyüjtés 
Az ő nkőrma nyzatőknak tő bb e ve lehető se gü k van a nya ri gyermek e tkeztete sre, a napi egyszer 

melege tel biztősí ta sa ra. Kő zse gü nkben a falübüsszal hőrdja k ki a nya riszü net ideje alatt, az arra 
ige nyt tartő  csala dők gyerekeinek az ebe det e thőrdő ban. A Szőca lis e s Gyermekve delmi 
Fő igazgatő sa g e lelmiszer sege lycsőmagők őszta sa val is igyekszi segí teni a Rendszeres 
Gyermekve delmi Kedvezme nyben re szesü lő ket. 

 
i) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s, az egyenlő  ba na smő d kő vetelme nye nek megse rte se a 

szőlga ltata sők nyü jta sakőr ja ra si, ő nkőrma nyzati adat, civil e rdekke pviselő k e szreve telei   

 

Az Eürő pai Úniő  valamennyi taga llama nak a llampőlga ra, vagy a llandő  lakősa, jőgősült panaszt 
tenni az Eürő pai Ömbüdsmanna l. Az alapí tő  őkiratük szerint az Úniő  terü lete n sze khellyel 
rendelkező  va llalkőza sők, egyesü letek, vagy egye b szervezetek is jőgősültak panasz 
benyü jta sa ra. 

 
j) pőzití v diszkrimina ciő  (ha tra nykőmpenza lő  jüttata sők, szőlga ltata sők) az ella tő rendszerek 

keretein belü l 
 

.Nincs ilyen. 
 

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

 

Ebben a pőntban taglaljük az ő vőda s-, e s iskőla skőrü  gyermekek kő zőktata si ese lyeit. 
  
 
a) a ha tra nyős, illetve halmőzőttan ha tra nyős helyzetü , valamint saja tős nevele si ige nyü  e s 

beilleszkede si, tanüla si, magatarta si nehe zse ggel kü zdő  gyermekek/tanülő k ő vődai, 
iskőlai ella ta sa 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
 
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG      

Az ő vőda telephelyeinek sza ma 1     

Ha ny telepü le srő l ja rnak be a gyermekek 8     

Ö vődai fe rő helyek sza ma 120     

Ö vődai csőpőrtők sza ma 4     

Az ő vőda nyitvatarta si ideje (...h-tő l ...h-
ig): 

 6.-17.-ig     

A nya ri ő vőda-beza ra s idő tartama: ()  3 he t     

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám  

Ö vődapedagő güsők sza ma 9 --  

Ebbő l diplőma s ő vődapedagő güsők 
sza ma 

9 --  

Győ gypedagő güsők le tsza ma 1 --  

Dajka/gőndőző nő  
4+1 

--  

Kisegí tő  szeme lyzet 1 --  

Főrra s: TeIR, KSH Tstar, ő nkőrma nyzati adatgyü jte s 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 
 3-6 e ves kőrü  

gyermekek 
sza ma 

Ö vődai gyermek- 
csőpőrtők sza ma 

Ö vődai 
fe rő helyek 
sza ma 

Ö vődai feladat-
ella ta si helyek 
sza ma 

Ö vőda ba beí rt 
gyermekek 
sza ma 

Ö vődai 
győ gypedagő giai 
csőpőrtők sza ma 

2013 117 4 120 1 117 0 

2014 101 4 120 1 101 0 

2015 80 4 120 1 80 0 

2016 83 4 120 1 83 0 

2017 99 4 120 1 99 0 

 

Főrra s: ő nkőrma nyzati adatgyü jte s 
 

Az inte zme ny együ ttmü kő dik a gőndőzőttakkal, azők ve r szerinti hőzza tartőző ival, a fenntartő  
inte zme nnyel, ta rsszervezetekkel, hatő sa gőkkal, civil szervezetekkel, valamint a telepü le si 
ő nkőrma nyzatőkkal annak e rdeke ben, hőgy feladata t mine l eredme nyesebben, a  velü k 
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kapcsőlatba kerü lő  gyermek java ra la ssa el. Főntős, hőgy a gőndjaikra bí zőtt gyermeket (fiatalt) 
segí tse k abban, hőgy meggyő ző dve saja t e rte keirő l megtanülja elfőgadni, e s becsü lni ő nmaga t 
e s ma sőkat. Ce ltüdatősan, kő rü ltekintő en, mő dszeresen kell kő zelí teni a gyermeket attő l ami, 
ahhőz ami lehetne, figyelmet főrdí tva kő rü lme nyeinek jőbba  te tele re, lehető se geinek jőbb 
kihaszna la sa ra is. 

A gyermek jő le ti alapella ta sők ce lja, hőgy hőzza ja rüljőn a gyermek testi, e rtelmi, e rzelmi e s 
erkő lcsi fejlő de se nek, jő le te nek, a csala dban tő rte nő  nevele se nek elő segí te se hez, a 
vesze lyeztetettse g megelő ze se hez e s a kialakült vesze lyeztetettse g megszü ntete se hez, valamint 
a gyermek csala dja bő l tő rte nő  kiemele se nek a megelő ze se hez. 

A szeme lyes gőndőskőda s kerete be tartőző  gyermekjő le ti alapella ta sők kő ze  tartőzik a 
gyermekjő le ti szőlga ltata s, a gyermekek napkő zbeni ella ta sa, e s a gyermekek a tmeneti 
gőndőza sa. 

 

Az integra lt őktata st, kü lő nleges gőndőza st a gyermek e letkőra tő l e s a llapőta tő l fü ggő en – a 
főgyate kőssa gőt mega llapí tő  szake rtő i bizőttsa g szakve leme nye ben főglaltak szerint – a kőrai 
fejleszte s e s gőndőza s, a fejlesztő  felke szí te s, az ő vődai nevele s, az iskőlai nevele s e s őktata s 
kerete ben szerveztü k meg. 
 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 
 
  A ltala nős iskőla 1-4 e vfőlyamőn 

tanülő k sza ma 
A ltala nős iskőla 5-8 e vfőlyamőn 
tanülő k sza ma 

a ltala nős iskőla sők 
sza ma 

napkő zi
s 
tanülő k 
sza ma 

 

  fő  fő  fő  fő  
2013-
2014 

103 108 211 40 

2014-
2015 

118 98 216 48 

20115-
2016 

103 94 197 66 

2016-
2017 

107 77 184 80 

Forrás: Általános Iskola Villány 
 

 
A halmőzőttan ha tra nyős helyzetü  gyermekek, tanülő k nyilva ntarta sa a szü lő  a ltal ő nke ntesen 
benyü jtőtt nyilatkőzat alapja n tő rte nik. 
 

A saja tős nevele si ige nyü  (SNI) tanülő k, gyermekek őktata sa t minden kő znevele si inte zme ny 
va llalja. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: 
Saja tős nevele si ige nyü  gyermek, tanülő  a mőzga sszervi, e rze kszervi, e rtelmi, 

besze dfőgyate kős, tő bb főgyate kőssa g együ ttes elő főrdüla sa esete n halmőzőttan főgyate kős, az 
aütizmüs spektrüm zavarral vagy egye b psziche s zavarral (sü lyős tanüla si figyelem- vagy 
magatarta sszaba lyőza si zavarral) kü zdő k csőpőrtja (Nkntv 4.§ 25. pőnt) 
 

Forrás:Általános iskolai adatgyűjtés 

 
b) a kő znevele shez kapcsőlő dő  kiege szí tő  szőlga ltata sők (pl. iskőla ra/ő vőda ra jütő  

győ gypedagő güsők, iskőlapszichőlő güsők sza ma stb.) 
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4.4.8. számú táblázat – Általános iskolai adatok 
  a ltala nős iskőlai őszta lyők  

sza ma 
a ltala nős iskőlai őszta lyők sza ma a 
győ gypedagő giai őktata sban 

  1-4 e vfőlyamőn 5-8 e vfőlyamőn ő sszesen 1-4 e vfőlyamőn 5-8 e vfőlyamőn ő sszesen 
20113-
2014 

6 7 13 0 0 0 

2014-2015 7 6 13 0 0 0 
2015-2016 6 6 12 0 0 0 
2016-2017 6 5 11 0 0 0 

Forrás: Általános Iskola Villány 

 
c) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s e s jőgellenes elkü lő ní te s az őktata s, ke pze s terü lete n, az 

inte zme nyek kő ző tt e s az egyes inte zme nyeken belü li szegrega ciő s 

 
Az Ebktv. Alapja n mindenkit egyenlő  ba na smő d illet meg az őktata ssal e s ke pze ssel 

kapcsőlatban, í gy kü lő nő sen az őktata sba tő rte nő  bekapcsőlő da s felte teleinek meghata rőza sa, 
a felve teli ke relmek elbí ra la sa, az őktata s kő vetelme nyeinek mega llapí ta sa e s a 
kő vetelme nyta maszta s, a teljesí tme nyek e rte kele se, az őktata shőz kapcsőlő dő  szőlga ltata sők 
biztősí ta sa e s ige nybeve tele, az őktata ssal ő sszefü ggő  jüttata sőkhőz valő  hőzza fe re s, a 
kőlle giümi elhelyeze s e s ella ta s, az őktata sban megszerezhető  tanü sí tva nyők, bizőnyí tva nyők, 
őklevelek kiada sa, a pa lyava laszta si tana csada shőz valő  hőzza fe re s, valamint az őktata sban valő  
re szve tellel ő sszefü ggő  jőgviszőny megszü ntete se sőra n. 

 
d) az inte zme nyek kő ző tt a tanülő k iskőlai eredme nyesse ge ben, az őktata s hate kőnysa ga ban 

mütatkőző  elte re sek 
 

4.4.12. sza mü  ta bla zat  

 

e vfőlyam 8.e vfőlyamőt eredme nyesen befejezettek sza ma 
nappali őktata sban 

2013-2014 e v 100,00% 

2014-2015 e v 100,00% 

2015-2016 e v 100,00% 

2016-2017 e v 100,00% 
 

 
e) pőzití v diszkrimina ciő  (ha tra nykőmpenza lő  jüttata sők, szőlga ltata sők) 

 

Az a ltala nős iskőla sőknak ingyen tankő nyvet biztősí t az a llam. Az Ö nkőrma nyzat minden e v 
szeptembere ben beiskőla za si ta mőgata st biztősí t a kő ze piskőla s dia kőknak, jő vedelemtő l 
fü ggetlenü l. 
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 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, ese lyegyenlő se ge vizsga lata sőra n telepü le sü nkő n 
 

beazőnősí tőtt prőble ma k 
 

fejleszte si lehető se gek 
 

Helytelen ta pla lkőza si szőka sők,mőz- 
ga s hia ny 
 
Sők a hia nyza s, lemőrzsőlő da s, 
higie nia hia nya, kirekesztettse g 
  
Rendszeres gyermekve delmi ta mőgata s hia nya, 
tőva bbi ta mőgata sők, infőrma ciő hia ny A 
rendszeres gyermekve delmi kedvezme nyt a 
ke relmező k sza ma nak emelkede se ellene re me g 
kevesen veszik ige nybe    

Ta pla lkőza si tana csők, ege szse ges e telek 
elke szí te se, spőrt napők szerveze se. 
 
Az őktata s főntőssa ga nak ismertete se,a higie nia 
főntőssa ga 
 
A rendszeres gyermekve delmi kedvezme ny 
megismertete se az arra ra szőrülő kkal A csala d 
kő rü lme nyei- nek javí ta sa, a gyerekek anyagi 
biztőnsa ga nak megteremte se 
.Megfelelő , sze lesebb kő rü  ta je kőztata s.          
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
A demőgra fiai e s kő zszőlga ltata si adatők vizsga lata bő l az ala bbi ő sszefü gge sek a llapí thatő k 
meg: 
a telepü le s ő sszlakőssa gsza ma nak 53,42.%-a nő  ( 234fő ); 
a nő i lakősők tő bb mint fele 18-64 e ves teha t aktí v kőrü  (148 fő ); 
aktí v kőrü ak  ella ta sa ban re szesü lő k ara nya: …n.a. 
kő zfőglalkőztata sban re sztvevő  nő k ara nya: 78% 
a pőla si dí jban re szesü lő k sza ma:1 fő  
csala dsegí te st ige nybe vevő k sza ma:4 fő  
a nyügdí jas nő k sza ma 79 fő  
 

A ne pesse g nemek szerinti megőszla sa a ne pesse gen belü l helyi szinten is jő l mütatja, hőgy a 
nő k a tlagősan magasabb e letkőrt e rnek meg, mint a fe rfiak. 
 

Tapasztalataink szerint a nő k kő ző tt is kiemelten ha tra nyős helyzetben vannak 
 a 45 e v feletti nő k a va ltőző  ke pzettse gi kő vetelme nyek, 
 a pa lyakezdő k a szakmai tapasztalat hia nya, 
 a gyesen le vő , illetve a kisgyermekes anyüka k a münka bő l valő  kiese s miatt. 
A vesze lyeztetett kőrcsőpőrtba tartőző  nő k főglalkőztata sa kü lő nő s figyelmet e s ta mőgata st 
ige nyel. Az anyagi kiszőlga ltatőttsa gükat főkőzza, hőgy sőkan nem tüdja k felmütatni a 
nyügdí jjőgősültsa ghőz szü kse ges ledőlgőzőtt münkaidő t. 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) főglalkőztata s e s münkane lkü lise g a nő k kő re ben 
 

5.1.1. számú táblázat - 
Foglalkoztatás és mun-
kanélküliség a nők kö-

rében 

     

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak 
Munkanélkü-

liek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 

2012 169 157     22 

2013 165 156     21 

2014 164 150     22 

2015 160 152     23 

2016 155 155     21 

2017 na na     18 

Főrra s: TeIr e s helyi adatgyü jte s    

 
A nő k kő re ben a münkane lkü lise g főkőzatősan cső kkent az elmü lt 5 e vben. 
 

b) nő k re szve tele főglalkőztata st segí tő  e s ke pze si prőgramőkban 
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A munkanélküliek körében a nő k aktí vabban vesznek re szt a Münkane lkü li Kő zpőntők a ltal 
indí tőtt főglalkőztata st segí tő  e s a tke pző  prőgramőkban. 

 
d) alacsőny iskőlai ve gzettse gü  nő k elhelyezkede si lehető se gei 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkede si ese lyei kisebbek mint iskőla zőtt 

ta rsaike . Vannak őlyan a lla slehető se gek, ahől egy nő  e s egy fe rfi jelentkező  kő zü l nem csak a 
fizikai erő nle t miatt dő ntenek a fe rfi mellett. Nem kell a münka ltatő nak azzal főglalkőzni, hőgy 
gyes, gyed alatt ki helyettesí tse a dőlgőző t, nem is besze lve arrő l, hőgy egy gyermekes anyüka na l 
azzal is sza mőlni kell, hőgy a gyermekkel betegszabadsa gra is kell idő nke nt menni az anya nak. 
Ezzel szemben a fe rfiakat sőkkal kisza mí thatő bb münkaerő nek tekintik a felsőrőlt prőble ma k 
hia nya miatt. 

 

d) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s a főglalkőztata s terü lete n (pl. be rkü lő nbse g) 

Az Ö nkőrma nyzat ce ljai kő ző tt szerepel a gazdasa gi e s szőcia lis szfe ra ban a nő k e s fe rfiak 
ese lyegyenlő se ge nek e rve nyesí te se, valamint a münka e s a csala di e let ő sszeegyeztete se mind 
a fe rfiak, mind a nő k sza ma ra. Az Ö nkőrma nyzat, mint münka ltatő  eleget tesz az egyenlő  
münka e rt egyenlő  be r kő vetelme nye nek. 

A Münka tő rve nykő nyve rő l sző lő  2012. e vi I. tő rve ny 12. §-a rendelkezik arrő l, hőgy a 
münkaviszőnnyal, í gy kü lő nő sen a münka dí jaza sa val kapcsőlatban az egyenlő  ba na smő d 
kő vetelme nye t meg kell tartani. A münka egyenlő  e rte ke nek mega llapí ta sa na l kü lő nő sen az 
elve gzett münka terme szete t, minő se ge t, mennyise ge t, a münkakő rü lme nyeket, a szü kse ges 
szakke pzettse get, fizikai vagy szellemi erő feszí te st, tapasztalatőt, felelő sse get, a münkaerő -
piaci viszőnyőkat kell figyelembe venni. 

A münkaviszőnnyal, a münka dí jaza sa val kapcsőlatban e rve nyesü lni kell az egyenlő  
ba na smő dnak. A nő k tekintete ben figyelembe kell venni a ve dett tülajdőnsa gőkat: nő i 
mivőltükat, csala di a llapőtükat  terhesse g, vagy anyasa g tekintete ben. 
 

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

A kisgyermeket nevelő  nő k e s fe rfiak ese lyeit a szőlga ltata si hia nyőssa gők alapvető en rőntja k. 
A kisgyermekesek münkaerő -piaci ese lyeinek tekintete ben első dleges az ő vődai fe rő helyek 
sza ma. Telepü le sü nk lakőssa ga t a telepü le sü nktő l 5 km-re fekvő  Villa ny va rősa ban le vő  kő ző s 
fenntarta sü  ő vőda szőlga lja ki. Az ő vőda ban  a telepü le s ő sszes ő vőda s kőrü  gyermeke t felvette k 
í gy nem kerü lt egy gyermek sem va rő lista ra. Tőva bba  Villa ny va rősa ban le vő  iskőla hőz tartőző  
csala di napkő zi ha lő zat minden fennmaradő  ige nyt kiele gí t. Va rő lista nincs. 
 
A kő zse gben csala dbara t münkahelynek sza mí t a kő zmünkaprőgram, hiszen rügalmas 
münkaidő re, kisgyermekes szü lő k ige nyeit figyelembe ve ve alakí tjük a münkarendet. 
 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások 

 

 3 e v alatti 
gyermekek sza ma 
a telepü le sen 

mü kő dő  
bő lcső de k 
 sza ma 

bő lcső dei fe rő helyek 
sza ma 

mü kő dő  csala di 
napkő zik sza ma 

fe rő helyek 
sza ma 
csala di 
napkő zikben 

fe rő helyek 
ő sszesen 

ő nkőr-
ma nyzati 

egye b    

2013 2 0 n.a n.a 0 0 n.a 
2014 2 0 n.a n.a 0 0 n.a 
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2015 2 0 n.a n.a 0 0 n.a. 
2016 3 0 n.a n.a 0 0 n.a. 
2017 n.a. 0 n.a n.a 0 0 n.a. 
Főrra s: TeIR e s helyi adatgyü jte s 
 
 
  5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A csala dterveze s, anya- e s gyermekgőndőza s a ve dő nő i ha lő zat szakmai münka ja ban jelenik 
meg. Ennek sőra n a szőcia lisan nehe z helyzetben e lő  va randő s anya e s gyermekekre főkőzőtt 
figyelmet főrdí tanak. A leendő  szü lő k sza ma ra a gyermekgőndőza ssal kapcsőlatős ismeretek 
a tada sa t ma r va randő s kőrban kezdik meg: besze lgete sek, csala dla tőgata sők főrma ja ban. 
Segí tse get nyü jtanak a csala di-, szőcia lis jüttata sők megismere se ben e s a hőzza  tartőző  
nyőmtatva nyők kitő lte se ben.  Csala dterveze ssel kapcsőlatban a gyermekek felvila gősí ta sa ra 
alapvető en az iskőla ban kerü l sőr. 
 

A ve dő nő i ha lő zat hate kőnyan mü kő dik a telepü le sen. Ez nem csak a ve dő nő nek e s a 
ha ziőrvősnak kő sző nhető , hanem azőn leendő  e s kisgyermekes anyüka k hőzza a lla sa nak is akik 
teljes me rte kben partnerek az együ ttmü kő de sben. Ez a mega llapí ta s a kisgyermekes anyüka k 
együ ttmü kő de se re is igaz. 

5.3. sza mü  ta bla zat - Csala dterveze s, anya- e s gyermekgőndőza s terü lete 
 
 ve dő nő k sza ma 0-3 e v kő ző tti gyermekek sza ma a tlagős gyermeksza m 

ve dő nő nke nt 
2013 1 8 8 
2014 1 8 8 
2015 1 7 7 
2016 1 9 9 
2017 1 11 11 

Főrra s:  helyi adatgyü jte s 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
Jellemző en az erő szak jő  re sze a csala dban marad, hiszen a nő ket, illetve a csala dőkat e rő  
erő szakős cselekedetek nagy re sze ma me g felderí tetlen. A gyermekve delmi, szőcia lis 
szőlga ltata sők, a ve dő nő i ha lő zat, a rendő ri teve kenyse g eredme nyeke nt egyre tő bb esetre 
derü l fe ny, egyre tő bben tüdja k, hőgy prőble ma ikkal hőva főrdülhatnak segí tse ge rt.   

Terme szetesen egy kisebb telepü le sen nagyőbb az ese ly, hőgy a prőble ma k kiderü lnek,  hiszen 
itt sőkkal jőbban ismerik egyma st az emberek, eza ltal a nagyőbb va ltőza sőkat is hamarabb 
e rze kelik. ( anyagi, erkő lcsi). Eze rt főntős, hőgy figyeljü nk egyma sra e s prő ba ljünk segí teni, aka r 
kő zvetlen, aka r kő zvetett mő dőn is. Az emberi segí tse g nem me rhető  pe nzben, de ez az amivel 
mindenki rendelkezik, e s csak rajta a ll, hőgyan hasznősí tja. 
 

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

 

Krí zishelyzetben ige nybe vehető  szőlga ltata sők első  le pe se,-  ha gyermek is van a csala dban -  
a Csala dsegí tő  kő zpőnt. Itt felme rik a csala d helyzete t, prőble ma it e s ennek fü ggve nye ben 
dő ntenek a tőva bbi le pe sekrő l. Amennyiben  erő szak tő rte nt a csala dban e rtesí thetik a 
rendő rse get is.              

Ha a gyermeket e rinti a krí zishelyzet pszichőlő güsi kőnzülta ciő ra kerü l sőr. Sü lyős esetben  
sző ba jő het a gyermek csala dbő l valő  kiemele se, de ez csak ve gső  esetben alkalmazza k, hiszen 
a ce l a prőble ma k megőlda sa, e s nem a csala dők sze tszakí ta sa. 
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Megőlda st jelenthet a csala dők a tmeneti őtthőna, mőbil ha zba valő  elhelyeze s, esetleg az 
anyaőtthőn. 

Az anya-, gyermek őtthőn anya e s gyermek együ ttes elhelyeze se re alkalmas, biztősí tja teljes 
kő rü  ella ta sükat, őtthőnszerü , csala dias elhelyeze s főrma ja ban. 

 

A Telepü le shez legkő zelebb eső  anyaőtthőnők: Bő ly Csala dők A tmeneti Ötthőna, 35 fe rő hely 
                                                             Ma riake me nd: Csala dők A tmeneti Ötthőna: 30 fe rő hely 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A telepü le s kő ze lete ben a nő k aktivita sa magasabb, mint a fe rfiake . A Pőlga rmester nő , a 
Nyügdí jas klüb vezető je nő , az Ifjü sa gi klüb vezető je nő , a Ne met kisebbse gi ő nkőrma nyzat 4 
ke pviselő je kő zü l 1 nő . Ez azőnban nem jelenti azt, hőgy a fe rfiak ba rmi  nemü  kő ze leti vagy 
egye b dő nte shőzatalbő l ki lenne nek za rva, hiszen na lünk nagyőn mü kő dik az ő sszefőga s a ke t 
nem kő ző tt. Minden erő s nő  mő gő tt őtt van egy fe rfi, e s minden erő s fe rfi mő gő tt őtt van egy nő , 
hiszen í gy lesz ke t fe lbő l egy ege sz. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
Az elszege nyedett nő k, a kisgyermeket nevelő , a sőkgyermekes, vagy gyermekü ket egyedü l 
nevelő  anya k, valamint a 45 e v feletti nő k kü lő nő sen, tő bbsző rő sen is ha tra nyős helyzetben 
vannak a münkaerő piacőn. Ennek őka egyebek kő ző tt a magyar ta rsadalőm hagyőma nyős 
csala dmődellje ben keresendő : me g ma is sőkan vallja k, hőgy a nő k helye a ha z kő rü l, a 
csala dban van, nem a münkaerő piacőn. Ezt a szemle letet tőva bb sü lyősbí tja k a nő kkel 
kapcsőlatős negatí v sztereőtí pia k. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 

A nő k helyzete, ese lyegyenlő se ge vizsga lata sőra n telepü le sü nkő n 
 
beazőnősí tőtt prőble ma k 
 

fejleszte si lehető se gek 
 

A gyermekeket nevelő  nő k feladja k 
hivata sükat a csala d  e rdekei miatt, 
alacsőny a ve gzettse gü k 
 
A GYES-rő l, GYED-rő l visszate rő  nő k 
elhelyezkede si prőble ma i, 
a tke pze se 
 
Az egyedü la llő  anya k nehe z helyzete, 
 
                                    

A piacke pes ve gzettse g megszerze se, 
 
A gyekeket befőgadő  nappali ella ta st biztősí tő  
inte zme nyek bő ví te se, le trehőza sa 
 
 
Ce lzőtt, szeme lyre sző lő  ta mőgata s, esetleg gyü jte s 
 



 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

 
Az idő skőrü ak csala di a llapőta ra jellemző , hőgy kőrban elő rehaladva főkőzatősan cső kken a 
ha zasők, e s nő vekszik az ő zvegyek ara nya. Telepü le sü nkő n az egyedü l e lő  idő sek sza m 
nő vekszik. 
 
6.1.1. sza mü  ta bla zat – Nyügdí jban, nyügdí jszerü  ella ta sban re szesü lő k sza ma nemek szerint 

 

  
nyügdí jban, nyügdí jszerü  ella ta sban 
re szesü lő  fe rfiak sza ma 

nyügdí jban, nyügdí jszerü  ella ta sban 
re szesü lő  nő k sza ma 

ő sszes nyügdí jas 

2013 50 70 120 
2014 48 74 122 
2015 41 74 115 
2016 50 74 124 
2017 n.a. n.a. n.a 

Forrás: TeIR 

Az idő s kőrban jellemző  megbetegede sek - a daganatők, keringe si zavarők, szí v- e s e rrend- szeri 
megbetegede sek, í zü leti prőble ma k - mellett psziche s prőble ma k is jelen vannak. Az idő s ember 
egyedü l marad, izőla lő dik, szellemi e s fizikai aktivita sa hanyatlik, ő nella ta si ke pesse ge 
beszü kü l. Ez nagyőn sők emberne l őkőz psziche s megbetegede seket. Kü lő nő sen gyakőri a 
depressziő  e s a demencia kialaküla sa. Jellemző , hőgy a betegse gek a ltala ban együ ttesen 
főrdülnak elő , kü lő nő sen 70 e ves kőr fő lő tt jellemző ek a sü lyős, krő niküs megbetegede sek e s az 
elő rehaladőtt demencia. 
 
A ta rsadalőmbiztősí ta si nyügella ta srő l sző lő  1997. e vi LXXI. tő rve ny e rtelme ben a kő telező  
ta rsadalőmbiztősí ta si nyügdí jrendszer. 

Saja t jőgü  nyügdí j: 
- ő regse gi nyügdí j 
- rehabilita ciő s ja rade k 
Hőzza tartőző i nyügdí j: 
- ő zvegyi, 
- a rvaella ta s, 
- szülői, 
- baleseti hőzza tartőző i nyügella ta s, 
- ő zvegyi ja rade k 
- Idő skőrü ak ja rade ka: 
A településünkön élők az időskorúak járadékát a siklósi Kormányablaknál ígényelhetik, 
a hét minden munkanapján van ügyfélfogadás. 
 
6.3.2 táblázat 

  idő skőrü ak ja rade ka ban re szesü lő k sza ma 
2013 1 
2014 1 
2015 1 
2016 1 
2017 n.a. 
Főrra s: TeIR 
 
 



 

 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 
a) idő sek, nyügdí jasők főglalkőztatőttsa ga 

 

Az idő sek, nyügdí jasők jő vedelmi helyzete re tekintettel az ege szse gesek szí vesen ve gezne nek 
jő vedelemkiege szí tő  teve kenyse get. Erre ese ly, a münkaerő -piacőn nincs, kive tel ha specia lis 
tüda ssal  rendelkeznek.. 

 
Az Flt. 24. §-a e rtelme ben a nyügdí jaza shőz kő zel a llő  a lla skereső  re sze re nyügdí j elő tti 

a lla skerese si sege ly valamint kő ltse gte rí te s ja r. Az a lla skerese si sege ly felte teleit az Flt. 30. §-a 
rő gzí ti. 

A nyügdí j elő tti a lla skerese si sege ly addig főlyő sí thatő , amí g a jőgősült ő regse gi nyügdí jra, 
megva ltőzőtt münkake pesse gü  szeme lyek ella ta sa ra nem szerez jőgőt. 

 
b) teve keny idő skőr (pl. e lethősszig tartő  tanüla s, idő sek, nyügdí jasők főglalkőztata sa nak 

lehető se gei a kő zinte zme nyekben, főglakőztata sükat ta mőgatő  egye b prőgramők a 
telepü le sen 

 
Az idő s kőrőszta ly (jellemző en az 55 e v  felettiek) főglalkőztata si mütatő i a telepü le sen nagyőn 
alacsőnyak. Annak a szeme lynek, aki ebben a kőrban münkane lkü live  va lt, az elhelyezkede si 
ese lye egyenlő  a nülla val, sőkkal kiszőlga ltatőttabb a münkaerő  piacőn., pedig az idő sebb 
genera ciő  tapasztalatait sőkszőr hia nyőlja k, me gsem tesznek e rtü k semmit. 
 

c) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s a főglalkőztata s terü lete n 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

    e v Regisztra lt münkane lkü liek 55 e v felett regisztra lt münkane lkü liek 
2013                               36 fő                                9 fő  
2014                               33 fő                            9 fő  
2015                               33 fő                            11 fő  
2016                               28 fő                            10 fő  
2017                               25 fő                             10 fő  

Forrás: TeIR 

 
 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés 
 

a) az idő sek ege szse gü gyi e s szőcia lis szőlga ltata sőkhőz valő  hőzza fe re se 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

szesülő időskorúak 
száma 

   

Év 
65 év feletti lakosság száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátás-
ban részesülő 

időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő 

2012 77 0 

2013 80 0 

2014 80 0 

2015 82 0 

2016 80 0 

2017 na 0 

Főrra s: TeIR, KSH Tstar   

 
Az ege szse gü gyi, szőcia lis, kő zmü velő de si e s egye b szőlga ltata sők egy re sze a telepü le s minden 
a llampőlga ra re sze re biztősí tőtt. Az ő nkőrma nyzat eleget tesz minden kő telező  feladata nak e s 
emellett ő nke nt va llalt inte zkede seket is biztősí t. 
 
Az ő nkőrma nyzatünk kő telező  feladatake nt biztősí tja a ra szőrülő , telepü le sü nkő n e lő  idő sek 

sza ma ra a szőcia lis alapszőlga ltata sőkat, tőva bba  a nem kő telező  alapszőlga ltata sőkhőz valő  
jüta st. 

 

Szőcia lis alapszőlga ltata s: 

 e tkeztete sha zi segí tse gnyü jta s 
 

 A szőcia lis e tkeztete s rendkí vü l ne pszerü  a telepü le sen. Az idő s emberek nagy re sze 
ige nybe veszi (fő leg azők akik nappali ha zi segí tse gnyü jta s ige nylik). Az e tkeze s ő sszege 
jő vedelemtő l fü ggő . A meleg ebe det a kő zse g falübüsza val a falügőndnők sza llí tja ha zhőz 
münkanapőkőn ingyenesen. Az e tkeze s te rí te si dí ja t is neki fizetik helyben, nem kell 
eze rt kü lő n inte zkedniü k. 

 

 A ha zi segí tse gnyü jta s kerete ben 2 fő  ha zi a pőlő  főglalkőzik az idő s emberekkel 
(ő sszesen 19 fő  + 3 fő  va rő lista s) Mindennapi gőndjai megőlda sa ban prő ba lnak segí teni 
nekik,tiszteletben tartva a maga ne letü ket.. Napi rendszeresse ggel la tőgatja k az idő seket, 
figyelnek ege szse gi a llapőtükra, győ gyszert iratnak, e s va ltanak ki, beütalő t ke rnek, 
betegsza llí tő t inte znek, ha kell az őrvőshőz is elkí se rik ő ket. Legyen sző  beva sa rla srő l, 
takarí ta srő l, vagy ba rmely egye b ha zimünka rő l az idő s emberek ke re se re szí vesen 
segí tenek nekik. 

 

 
b) kültüra lis, kő zmü velő de si szőlga ltata sőkhőz valő  hőzza fe re s 

 
A telepü le sen mü kő dik nyügdí jas klüb ma r 14 e ve. Tagle tsza mük jelenleg 11 fő  + 5 pa rtőlő  tag. 
Igaza n aktí v kő ző sse gi e letet e lnek. Havőnta egyszer taggyü le st tartanak, megü nneplik egyma s 
ne v-, e s szü lete snapja t, kira ndülni, strandőlni ja rnak. Kapcsőlatőt tartanak a kő rnyező  
telepü le seken mü kő dő  nyügdí jas klübőkkal, re szt vesznek egyma s rendezve nyein,e s nem ütőlső  
sőrban a telepü le si rendezve nyeket is ta mőgatja k segí tő ke szse gü kkel.Ezen kí vü l minden e vben 



 

 

megrendeze sre kerü l az Idő sek napja, ahőva  a falünk minden sze pkőrü  lakősa meghí va st kap. 
Egy finőm vacsőra mellett kellemesen zenei kise rettel, jő t besze e lgethetnek, mivel az idő sebbek 
ritka bban mőzdülnak ki őtthőnrő l, í gy tala lkőzhatnak a re gen la tőtt ismerő ső kkel. 

Az idő sebb nemzede knek me g főntős a hite let., legyen az katőliküs, vagy refőrma tüs valla sü . A 
telepü le sen mindke t valla s gyakőrla sa ra van lehető se g amivel a falü lakő i (nem csak az 
idő sebbek) e lnek is 

 

c) idő sek infőrmatikai ja rtassa ga 
 

A telepü le sen meglehető sen nagy az idő sek infőrmatikai ja rtassa ga. A megke rdezett 20 ember 
kő zü l 14 tüdja kezelni a sza mí tő ge pet, kő zü lü k 8-an haszna lja k az internet adta lehető se geket 
is, ta je kőző da sra, kapcsőlattarta sra. 

 
 

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

 
Az Ö nkőrma nyzat e ce lcsőpőrt e letminő se ge nek jellemző it főlyamatősan vizsga lja, e s ennek 
alapja n alakí tja szőlga ltata sait 

Az idő sebb, de me g tettre ke sz nyügdí jasők egyara nt aktí vak a civil, a llami vagy egyha zi 
eseme nyeken egyara nt. 

 
6.4.1. számú - Műve-
lődési közintézmé-

nyek adatai 

   

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési könyv-
tárak egységeinek száma (lel-

tári állomány) 
(TS 3901) 

Muzeális intézmé-
nyek száma 
(TS 4001) 

2012 1 na 0 
2013 1 na 0 
2014 1 na 0 
2015 1 na 0 
2016 1 na 0 
2017 1 na 0 

Főrra s: TEIR   

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 
Az idő sek helyzete, ese lyegyenlő se ge vizsga lata sőra n telepü le sü nkő n 
 
beazőnősí tőtt prőble ma k 
 

fejleszte si lehető se gek 
 

 
 Az idő sek nem tüdja k alkalmazni 
a mai  tecnikai ví vma nyőkat 
 
Ege szse gtelen e letmő d, 
mőzga shia ny 

Kiismerje maga t  a  mődern eszkő ző k haszna lata ban e s 
alkalmaza sa ban 
 
Az ege szse gesebb e letmő d megismertete se spőrtőla s, mőzga s 
Szemle let va lta s az idő sebbekne l, kő ző sse gi e let elő nyei, 
bara tsa gők 



 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

Fogyatékos személy: 
aki e rze kszervi – í gy kü lő nő sen la ta s-, halla sszervi, e rtelmi ke pesse geit jelentő s me rte kben vagy 
egya ltala n nem birtőkőlja, illető leg a kőmmünika ciő ja ban sza mőttevő en kőrla tőzőtt, e s ez 
sza ma ra tartő s ha tra nyt jelent a ta rsadalmi e letben valő  aktí v re szve tel sőra n. 
 

a) főgyate kkal e lő k főglalkőztata sa nak lehető se gei, főglalkőztatőttsa ga (pl. ve dett 
főglalkőztata s, kő zfőglalkőztata s) 

 
A főgyate kkal e lő kre vőnatkőző an nem a llnak rendelkeze sre e rte kelhető  statisztikai adatők, 
amelyek alapja n pőntős ke pet lehetne alkőtni a főgyate kkal e lő k lakhata si, ege szse gü gyi, 
főglalkőztata si helyzete rő l. 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megva ltőzőtt münkake pesse gü  szeme lyek 

ella ta saiban re szesü lő k sza ma 

Ege szse gka rősőda si e s gyermekfelü gyeleti 

ta mőgata sban re szesü lő k(2015.03.01-tő l 

e rv.mő dszertan) 

2013 32 n.a 

2014 29 n.a 

2015 26 1 

2016 25 1 

2017 n.a. n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

A főgyate kkal e lő  emberek e s csala djaik a legse rü le kenyebb ta rsadalmi csőpőrtőt alkőtja k. 
Feladatünk őlyan kő rnyezet teremte se, mü kő dtete se, hőgy egyenlő  ese lyekkel 
e rve nyesü lhessenek a mindennapi e letü nk sőra n a lakhata s e s kő zlekede si eszkő ző k 
haszna lata, a szőcia lis e s ege szse gü gyi ella ta s, az iskőla ztata si e s münkalehető se gek, a kültüra lis 
e s ta rsadalmi e let, valamint a spőrt e s a sző rakőza s terü lete n is. 
Munkahelyi foglalkoztatási problémák: 
 
Főgyate kkal e lő  münkava llalő  aki, 

 -a) a nemzeti jőg szerint főgyate kősnak elismert, vagy 
- b) elismerten fizikai, elmebeli, vagy pszichőlő giai ka rősőda sban szenved. 

 
Megva ltőzőtt münkake pesse gü  münkava llalő , aki 

- a) rehabilita ciő s ella ta sban re szesü l 
- b) aki 2011. december 31-e n III. csőpőrtős rőkkantsa gi, baleseti rőkkantsa gi nyügdí jban, 

rendszeres szőcia lis ja rade kban re szesü lt. 
(Flt. 57/B §.) 

 
b) ha tra nyős megkü lő nbő ztete s a főglalkőztata s terü lete n 

 



 

 

Főgyate kkal e lő  lakő ta rsainknak főglalkőztata sa ra a telepü le sen nincs mő d, de nem a 
ha tra nyős megkü lő nbő ztete s miatt, hanem mert szervezett-münkahelyi főglalkőztata sra a 
le tsza m sem tevő dne ő ssze. 
 

c) ő na llő  e letvitelt ta mőgatő  helyi inte zme nyek, szőlga ltata sők, prőgramők 
 
A főgyate kkal e lő k saja t lakő kő rnyezetü kben e lnek. A telepü le sen  nappali ha zi segí tse g 

nyü jta s van. Lakő őtthőn gőndőző ha z nem mü kő dik. Erre jelenleg nincs is ige ny, mert a 
ra szőrülő k ha zi segí tse g nyü jta sban re szesü lnek. 

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali 

ellátásban részesülő fogyatékos 
személyek száma 

  

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyaté-

kos személyek száma (TS 5001) 
Egyházi fenntartású intézményben 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 
Főrra s: TeIR, KSH Tstar; a kő z-
pőnti adatőkat ce lszerü  bőntani a 
helyi adatszőlga ltatő k segí tse ge vel 

  

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A főgyate kős szeme lyek az ő nkőrma nyzatna l megfelelő  infőrma ciő hőz jütnak a jőgszaba ly 
szerint ja rő  pe nzbeli e s terme szetbeni ella ta sőkrő l. Ezeket ige nybe is veszik. 
Alapella ta ske nt amennyiben ennek szü kse ge t e rzik biztősí thatő  

szőcia lis alapszőlga ltata s, 
- e tkeztete s,, 

- ha zi segí tse gnyü jta s, 
- csala dsegí te s 

A pőla s, gőndőza st nyü jtő  inte zme ny, főgyate kős szeme lyek őtthőna, rehabilita ciő s 
inte zme nyek, főgyate kős szeme lyek gőndőző ha za, lakő őtthőn e s telepü le sen nincs. 

Ellátási formák: 

- Főgyate kőssa gi ta mőgata s: A Főt. 22. §-a alapja n biztősí tőtt főgyate kőssa gi ta mőgata s a 
sü lyősan főgyate kős szeme ly re sze re az ese lyegyenlő se get elő segí tő , havi rendszeresse ggel ja rő  
pe nzbeli jüttata s. A ta mőgata s ce lja, hőgy – a sü lyősan főgyate kős szeme ly jő vedelme tő l 
fü ggetlenü l – anyagi segí tse ggel ja rüljőn hőzza  a sü lyősan főgyate kős a llapőtbő l eredő  
ta rsadalmi ha tra nyők me rse kle se hez. 

 
- Rőkkantsa gi ja rade k: A rőkkantsa gi ja rade krő l sző lő  83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 

e rtelme ben aki a 25. e lete ve bető lte se elő tt teljesen münkake ptelenne  va lt, illetve 80 %-ős vagy 
azt meghaladő  me rte kü  ege szse gka rősőda st szenvedett e s nyügella ta st, baleseti nyügella ta st 
re sze re nem a llapí tőttak meg, rőkkantsa gi ja rade kra jőgősült. 

 



 

 

- Kő zlekede si kedvezme ny:  A sü lyős mőzga skőrla tőzőtt kő zlekede si kedvezme nyeirő l sző lő  
102/2011. (VI. 29.) Kőrm. rendelet 6. §-a e rtelme ben szerze si e s a talakí ta si ta mőgata sra 
(kő zlekede si kedvezme ny) a sü lyős mőzga skőrla tőzőtt szeme ly jőgősült. 

 

- Parkőla si igazőlva ny: Parkőla si igazőlva nyra az a szeme ly jőgősült, 
1. -aki kő zlekedő ke pesse ge ben sü lyősan akada lyőzőtt, 

2.- aki la ta si főgyate kős;  e rtelmi főgyate kős; aütista; mőzga sszervi főgyate kős; e rtelmi 
főgyate kősnak minő sü l. 

 

- Főgyate kős szeme lyek sza ma ra biztősí tőtt alap-, e s szakősí tőtt főrma l: 

Szőcia lis alapszőlga ltata sők : e tkeztete s, ha zi segí tse gnyü jta s, csala dsegí te s jelző rendszeres 
ha zi segí tse gnyü jta s, ta mőgatő  segí tse gnyü jta s. 
 Szakősí tőtt ella ta si főrma k: a pőla st, gőndőza st nyü jtő  inte zme nyek. Főgyate kős szeme lyek 

őtthőna, rehabilita ciő s inte zme nyek, főgyate kős szeme lyek gőndőző ha za, lakő őtthőn. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
a) telepü le si ő nkőrma nyzati tülajdőnban le vő  kő ze pü letek akada lymentesí tettse ge 

 

A tő bbfünkciő s szőga ltatő  kő zpőnt e s a ha ziőrvősi rendelő  akada lymentesí te se 
megőldőtt. A hivatal e pü lete nek felü jí ta sa főlyamatban van, az akada lymentesí te st itt is 
meg főgja k őldani. 

 
b) kő zszőlga ltata sőkhőz, kültüra lis e s spőrtprőgramőkhőz valő  hőzza fe re s lehető se gei, 

fizikai, infőrma ciő s e s kőmmünika ciő s akada lymentesí tettse g, lakő e pü letek, szőlga ltatő  
e pü letek akada lymentesí tettse ge 
 

A kültü rha z nem akada lymentes. A spőrtle tesí tme nyben cask re szben megőldőtt az 
akada lymentes bejüta s. 
 
c) münkahelyek akada lymentesí tettse ge 

 

nem releva ns 

 
d) kő ző sse gi kő zlekede s, ja rda k, parkők akada lymentesí tettse ge 

 
Re szben megőldőtt, tőva bbi fejleszte sek szü kse gesek, pl. a ja tsző te ren. 

 
e) főgyate kős szeme lyek sza ma ra rendelkeze sre a llő  helyi szőlga ltata sők (pl. specia lis 

kő zlekede si megőlda sők, főgyate kősők nappali inte zme nye, stb.) 

 

Nincs ilyen. A falübüsz nem alkalmas mőzga skőrla tőzőtt szeme lyek sza llí ta sa ra. 
 
f) pőzití v diszkrimina ciő  (ha tra nykőmpenza lő  jüttata sők, szőlga ltata sők) 

Nem vőlt ilyen. 

 

 

 



 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A főgyate kkal e lő k helyzete, ese lyegyenlő se ge vizsga lata sőra n telepü le sü nkő n 
 
beazőnősí tőtt prőble ma k 
 

fejleszte si lehető se gek 
 

Kő zszőlga ltata sőkhőz, kültüra lis 
e s spőrtprőgramőkhőz valő  
hőzza fe re s lehető se gei, az 
akada lymentes kő rnyezet ara nya 
nem 100 %-ős.A mőzga sa ban 
kőrla tőzőtt lakőssa g nem jüt el 
mindenhőva akada lymentesen 
 
A megva ltőzőtt münkake pesse gü  
emberek főglalkőztata sa ra nincs 
sők lehető se g 

Fizikai kő rnyezetben tala lhatő  akada lyők megszü ntete se, 
infőrma ciő s e s kőmmünika ciő s akada lyők megszü ntete se, 
lakő kő rnyezet akada lymentesí te se t szőlga lő  prőgram.A kő z 
inte zme nyek, parkők  akada ly mentesí te se, 
 
A megva ltőzőtt münkake pes-se gü   emberek 
főglalkőztata sa, ke pesse geiknek megfelelő en 

 

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

 
a) a 3–7. pőntban szereplő  terü leteket e rintő  civil, egyha zi szőlga ltatő  e s e rdekve delmi 

szervezetek, ő nszervező de sek felte rke peze se (pl. kő zfeladatőt ella tő  szervezetek sza ma 
kő zfeladatőnke nt bemütatva, ő nke ntesek sza ma, partnerse gi mega llapőda sők sza ma stb.) 

 

Telepü le sü nkő n a civil szervezetek aktí v teve kenyse get főlytatnak.  A helyi lakőssa g nagy 
sza mban vesz re szt a civil szervezetek prőgramjain. Az Ö nkőrma nyzat ta mőgatja a 
szervezeteket, azők rendezve nyeit. 

Civil szervezetek a településen: 
 
Ma rőki Pőlga rő r Egyesü let 

Kő ző s Ce le rt Egyesü let 
Jelen-Le t a Hőlnape rt Egyesü let 
Nyügdí jas Klüb 
Hőrga sz Klüb 
Ne met Nemzetise gi Ö nkőrma nyzat 
Ma rőki Ne met Ne pta nc Egyesü let 

 
b) ő nkőrma nyzati, nemzetise gi ő nkőrma nyzati, egyha zi e s civil szektőr kő ző tti partnerse g 

bemütata sa 

 
Az ő nkőrma nyzati dő nte sek elő ke szí te se be bevőnjük a szervezeteket. A civil szervezetek 
fü ggetlense ge t elismerjü k e s tiszteletben tartjük. Partneri viszőnyt alakí tőttünk ki velü k. Az 
együ ttmü kő de snek kő sző nhető en az ő nkőrma nyzati rendezve nyeken aktí van vesznek re szt a 
szervezetek a kő ző s ce lők, kültüra lis, sző rakőza si, spőrt, kő rnyezetve delmi e s fejleszte si ce lők 
megvalő sí ta sa ban. Legyen az falünap, nemzeti ü nnep, spőrteseme ny, ta rsadalmi münka, 
jő te kőnysa gi rendezve ny, ve rada s gyermek-, illetve idő sek napja. A rendezve nyek sikeres 
megszerveze se e rt a civil szervezetek vezető i, tagjai sőkat tesznek, az emberek szí vesen 
segí tenek. 



 

 

A pőlga rmester, a helyi ke pviselő k, civil szervezetek e s a lakőssa g kapcsőlata sikeresnek 
e rte kelhető . 
A helyi civil szervezetek kapcsőlata a kő rnyező  telepü le sek szervezeteivel jő nak mőndhatő . 
 
 

c) ő nkőrma nyzatők kő ző tti, illetve te rse gi, terü leti ta rsüla sőkkal valő  partnerse g 

 
A Mároki Római Katolikus Egyházközség és a Mároki Önkormányzat kapcsolata: 
 
A Ma rőki Ö nkőrma nyzat e s a Ma rőki Katőliküs Egyha zkő zse g kapcsőlata mindig is nagyőn jő  
vőlt. A Ma rőki Ö nkőrma nyzat segí t a temető  e s a templőmkert rendbe tarta sa ban, , a Ma rőki 
Katőliküs Egyha zkő zse g pedig a Ma rőki Katőliküs Templőm kertje bő l bőcsa jtőtt egy darabőt a 
Ma rőki Ö nkőrma nyzat rendelkeze se re, ahől a Szü lete sek ligete, e s a Dí szpőlga ri kitü ntete sben 
re szesü ltek ne vsőra kerü lt kia llí ta sra. Minden e vben kő ző sen emle kezü nk meg a Hő ső k 
Napja rő l ma jüs ütőlső  vasa rnapja n. 2010-ben az ü j harang felszentele sekőr a pü spő ki ebe d 
helyszí ne t is a Ma rőki Ö nkőrma nyzat biztősí tőtta, de a ke tszer megrendezett Imanap 
alkalma val is ő k nyü jtőttak segí tse get.                                                                     
 
Forrás: A Ma rőki Katőliküs Egyha z ke pviselő je 

 

 
d) a nemzetise gi ő nkőrma nyzatők ce lcsőpőrtőkkal kapcsőlatős ese lyegyenlő se gi 

teve kenyse ge 

 
A telepü le sen Ne met Nemzetise gi Ö nkőrma nyzat is mü kő dik kő ző s ce l e rdeke ő sszefőgja a ke t 
testü letet í gy a szebb e s jőbb e let-,e s lakő kő rü lme nyek, az emberek e letminő se ge nek javí ta sa e s 
aka r pe nzü gyi, aka r hüma n segí tse g nyü jta srő l van sző . 
A telepü le si ő nkőrma nyzat e s a Ma rőki Ne met Nemzetise gi ő nkőrma nyzat együ ttmü kő de se, 
hate kőny. A kő ző s ü le seken megbesze lt e ves prőgramők megszerveze se, kőőrdina la sa is ezt az 
ő sszefőga st mütatja. Ilyen kő ző s rendezve nyeink a farsang, a gyermeknap, a falünap, amely a 
Lakődalmas para de ra e pí tve kő ti ő ssze a ke t ő nkőrma nyzatőt. Ez az eseme ny a ne met 
nemzetise gi hagyőma nyők e s a magyar hagyőma nyők ő sszefőnő da sa ra e pü l. A jő  partneri 
viszőnyt az is ala ta masztja, hőgy – e rendezve nyü nk e ves lebőnyőlí ta sa hőz kő ző sen pa lya zünk 
a telepü le si ő nkőrma nyzattal. Tőva bbi kő ző s együ ttmü kő de s a Miküla s ha zhőz e rkeze se illetve 
a kara csőnyi mü sőr megszerveze se, valamint a Szilveszteri mülatsa g megrendeze se. 
 
A Ma rőki Nemzetise gi Ö nkőrma nyzat a telepü le si ő nkőrma nyzattal kő ző sen szervezi e s tartja 
meg e ves rendezve nyeit. I gy a farsangi ba lt, gyermeknapőt, falünapőt, valamint a Miküla s e s 
Kara csőnyi ü nnepse get. 
Az e v legnagyőbb vőlümenü  eseme nye a falünap e s egyben Lakődalmas Para de  nevü  
rendezve ny, megy az egykőr ke t telepü le sbő l e s ke t nemzetise gbő l a llő  falü együ ve  tartőza sa t, 
együ tte le se t kí va nja megmütatni. 
 
Ennek a rendezve nynek a ma snapja n tartjük a Ne met Ta ncegyü ttesek e s zenekarők tala lkőző ja t, 
melyen kő rnye kbeli e s ta vőlabbi telepü le sek ta nccsőpőrtjai e s zenekarai mellett imma r a 
Ma rőki ta nccsőpőrt is felle p. 
Ne met ta nccsőpőrtünk 2012 janüa rja ban alakült Ö bert Edina e s Zsebő  T ibőr ira nyí ta sa alatt.  
2016-ban vezető  va lta s tő rte nt, Be la di Melinda vezette kb. 1 e vig, majd 2017.jü niüsa ban Erb 
Dőrőttya vette a t a csőpőrt vezete se t. Sők helyre hí vja k ő ket felle pni, í gy felle ptek tő bbek kő ző tt 
Fazekasbőda n, Teklafalüban, Nagynya ra dőn, Villa nyban, Kiskassa n, Ba rban, Szentlő rincen, 
Bí rja nban, a hőrva tőrsza gi Kő rő győn, e s Kecskeme ten is. 
2017. őktő bere ben megalakült a Ma rőki Ne met Ne pta nc Egyesü let. 



 

 

Ce lja: ne met nemzetise gi ne pta ncők felkütata sa a kő zse gü nkben e s kő rnye ke n. A ma r ismert 
ta ncők ne pszerü sí te se, a hagyőma nyők felkütata sa,ta nc bemütatő k szerveze se, a ta ncők 
megismertete se,szereple sek, felle pe sek szeveze se.A helyi, első sőrban ma rőki, ne met 
ne pszőka sők gyü jte se,  a ne pta nc hagyőma nyők feldőlgőza sa e s megő rze se, e s ne pszerü sí te se. 
A helyi kő ző sse gek kültüra lis ige nyeinek kiele gí te se, a falü megtartő  ereje nek főkőza sa, helyi e s 
kő rnye k kültüra lis eseme nyein valő  re szve tel, őktata s, pa lya zatők felkütata sa, münkahelyek 
teremte se. 
Vezető se gi tagők: Hőra nyi Jő zsefne  
                              Nikőlicsne  Kern Zsüzsanna 
                              Hőra nyi Jő zsef 
 
A ta nccsőpőrtünk re sze re 2012-ben  egy megnyert pa lya zat kerete ben egyse ges ne met 
ne pviseleti rüha t tüdtünk varratni. Nagyőn bü szke k vagyünk ra jük, e s kő sző njü k, hőgy ő regbí tik 
e s hí rü l viszik falünk neve t. 
A ne met Ö nkőrma nyzat minden e vben szere ny ta mőgata st nyü jt a helyi nyügdí jas klüb 
mü kő de se hez. . 
Egyse ges anyagi ta mőgata sban ün.”beiskőla za si hőzza ja rüla s”-ban re szesü lnek minden e vben a 
6-, e s 18 e v kő ző tti Ma rőki lakősü  tanülő k sza rmaza süktő l fü ggetlenü l. 
Főrra s: Ma rőki  Ne met Nemzetise gi Ö nkőrma nyzat 
 

e) civil szervezetek ce lcsőpőrtőkkal kapcsőlatős ese lyegyenlő se gi teve kenyse ge 
 
Nincs ilyen prőgram. 
 
g) főr-prőfit szereplő k re szve tele a helyi ese lyegyenlő se gi feladatők ella ta sa ban. 

 
Nincs ilyen szervezet. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemze sben meghata rőzőtt ese lyegyenlő se gi prőble ma k kapcsa n e rintett 
nemzetise gi ő nkőrma nyzatők, egye b partnerek (a llami vagy ő nkőrma nyzati inte zme nyek, 
egyha zak, civil szervezetek, stb.) bevőna sa nak eszkő zei e s elja ra sai a helyi ese lyegyenlő se gi 
prőgram elke szí te se nek főlyamata ba 

 
A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram  tervezete t Ma rők Kő zse g Ö nkőrma nyzat Ke pviselő -

testü lete, a Pőlga rmesteri Hivatal dőlgőző i, az a llami e s ő nkőrma nyzati inte zme nyeik, egyha zak, 
civil szervezetek, a telepü le s lakőssa ga elő zetes ve leme nyeze s, esetleges mő dősí tő  javaslatők 
megte tele ce lja bő l tanülma nyőzhatja. 

 
b) az a) pőnt szerinti szervezetek e s a lakőssa g ve grehajta ssal kapcsőlatős e szreve teleinek 

visszacsatőla sa t szőlga lő  eszkő ző k bemütata sa. 

 
A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram a Pőlga rmesteri Hivatalban ba rki sza ma ra ele rhető , a 
telepü le s hőnlapja n őlvashatő  e s ve leme nyezhető . 



 

 

A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram Inte zkede si Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

Az inte zkede si tervben a meghata rőzőtt ha tra nyős helyzetü  ce lcsőpőrtőkra ira nyül, akik 
sza ma ra az egyenlő  ese lyü  hőzza fe re s biztősí ta sa val, egy sikeres ta rsadalmi e let e s integra ciő  
ese lye a ha tra nyaikat cső kkentő , ese lyeiket nő velő , kőmpenza lő  ese lyegyenlő se gi 
inte zkede sekkel valő sül meg. Az inte zkede si tervben a felvetett prőble ma kra keressü k az őlyan 
beavatkőza sőkat, amelyek a helyzete rte kele sben felvetett prőble ma kra nyü jtanak megőlda st. 

A helyzetelemze s mega llapí ta sainak ő sszegze se 

Ce lcsőpőrt 

Kő vetkeztete sek 

prőble ma k beazőnősí ta sa 
rő vid megneveze ssel 

fejleszte si lehető se gek meghata rőza sa 
rő vid cí mmel 

Rőma k e s/vagy 
me ly szege ny-
se gben e lő k 

Alacsőny az iskőlai ve gzettse g, eze rt a 
szakma szerze s is nehe z. 
 
Rőmlő  ege szse gi a llapőt, nem ja rnak 
őrvőshőz. 
 
Alacsőny jő vedelem miatt nő vekszik az 
eladő sődőttak sza ma. 
A lakőssa gi adő ssa ga llőma ny ü jra 
termelő de se 
 

Cső kkenteni az iskőla zatlanők 
le tsza ma t,e s nő velni a 
főglalkőztathatő k sza ma t 
 
Ege szse gesebb e letmő d, megelő ze s 
főntőssa ga 
 
A lakősők e letminő se ge nek javí ta sa, 
Ö nteve kenyse gre nevele s 
 
 

Gyermekek 
 

Helytelen ta pla lkőza si szőka sők,mőz- 
ga s hia ny 
 
Sők a hia nyza s, lemőrzsőlő da s, 
higie nia hia nya, kirekesztettse g 
  
Rendszeres gyermekve delmi ta mőgata s 
hia nya, tőva bbi ta mőgata sők, 
infőrma ciő hia ny  
 
 
 

Ta pla lkőza si tana csők,  ege szse ges 
e telek elke szí te se, spőrt napők 
szerveze se. 
 
Az őktata s főntőssa ga nak ismertete se,a 
higie nia főntőssa ga 
 
A rendszeres gyermekve delmi 
kedvezme ny megismertete se az arra 
ra szőrülő kkal A csala d kő rü lme nyei- 
nek javí ta sa, a gyerekek anyagi 
biztőnsa ga nak megteremte se 
.Megfelelő , sze lesebb kő rü  ta je kőztata s.          
 
 

Idő sek 

 
 Az idő sek nem tüdja k alkalmazni a mai  
tecnikai ví vma nyőkat 
 
Ege szse gtelen e letmő d, mőzga shia ny 

Kiismerje maga t  a  mődern eszkő ző k 
haszna lata ban e s alkalmaza sa ban 
 
Az ege szse gesebb e letmő d 
megismertete se spőrtőla s, mőzga s 
Szemle let va lta s az idő sebbekne l, 
kő ző sse gi e let elő nyei, bara tsa gők 



 

 

Nő k 

A gyermekeket nevelő  nő k feladja k 
hivata sükat a csala d  e rdekei miatt, 
alacsőny a ve gzettse gü k 
 
A GYES-rő l, GYED-rő l visszate rő  nő k 
elhelyezkede si prőble ma i, 
a tke pze se 
 
Az egyedü la llő  anya k nehe z helyzete, 
 
                                    

A piacke pes ve gzettse g megszerze se, 
 
A gyekeket befőgadő  nappali ella ta st 
biztősí tő  inte zme nyek bő ví te se, 
le trehőza sa 
 
 
Ce lzőtt, szeme lyre sző lő  ta mőgata s, 
esetleg gyü jte s 
 

Főgyate kkal e lő k 

Kő zszőlga ltata sőkhőz, kültüra lis e s 
spőrtprőgramőkhőz valő  hőzza fe re s 
lehető se gei, az akada lymentes 
kő rnyezet ara nya nem 100 %-ős.A 
mőzga sa ban kőrla tőzőtt lakőssa g nem 
jüt el mindenhőva akada lymentesen 
 
A megva ltőzőtt münkake pesse gü  
emberek főglalkőztata sa ra nincs sők 
lehető se g 

Fizikai kő rnyezetben tala lhatő  
akada lyők megszü ntete se, infőrma ciő s 
e s kőmmünika ciő s akada lyők 
megszü ntete se, lakő kő rnyezet 
akada lymentesí te se t szőlga lő  prőgram 
A kő z inte zme nyek, parkők  akada ly 
mentesí te se, 
 
A megva ltőzőtt münkake pes-se gü   
emberek 
főglalkőztata sa, ke pesse geiknek 
megfelelő en 

 

A beavatkőza sők megvalő sí tő i 

 

Ce lcsőpőrt 
Kő vetkeztete sben megjelő lt 
beavatkőza si terü let, mint 
  intézkedés címe, megnevezése 

Az inte zkede sbe bevőnt 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst 

Rőma k 
e s/vagy 
me ly 
szege ny-
se gben e lő  

Szőcia lis, e s gyermekjő le ti szőlga ltata sők 
bő ví te se 
 
 
Adő ssa gcsapda elkerü le se 
 
 
 
 
Ege szse gre nevele s 
 
 

 
Szociális és Gyámügyi osztály           
Ö nkőrma nyzat 
 
Münkaü gyi kő zpőnt                                          Helyi 
va llalkőző k 
Szociális és gyámügyi osztály 
 
Általános iskola 
Házi orvos 
Helyi civil szervezetek 
 

Gyermekek 

 
Szü lő k ta je kőztata sa 
 
 
 
Nya ri e tkeztete s 
 
 
Prőgramők szerveze se 
 
 

 
Óvoda, iskola 
Szőcia lis e s gya mü gyi őszta ly 
Ve dő nő  
 
 
Szociális és gyámügyi osztály 
 
 
Óvoda, Iskola 
Helyi civil szervezetek 
Nemzetise gi Ö nkőrma nyzat 



 

 

Idő sek 

 
Szőlga ltata sők bő ví te se 
 
Egyedü l e lő k segí te se 
 
 
 
55 e v feletti ke pze s 
 
 

 
Szociális és Gyámhivatal 
 
 Kistérségi Társulás 
Ö nkőrma nyzat 
Civil szervezetek 
 
Munkaügyi Központ 
Szőcia lis e s Gya mhivatal 
 

Nő k 

 
Napkő zbeni ella ta s 
 
 
Ke pze si Prőgramők 
 
 
Szőcia lis ella ta sők bő ví te se 
 
 
 
 

 
Iskola, Óvoda 
Napkő zi 
 
Munkaügyi Központ 
Szőcia lis e s Gya mhivatal 
 
Szociális és Gyámhivatal 
Alapí tva nyők 
Kő zőktata si inte zme nyek 
Helyi Civil szervezetek 
 

Főgyate kkal 
e lő k 

 
Akada lyők megszü ntete se 
 
 
 
Megva ltőzőtt münkake pesse gü  emberek 
főglalkőztata sa 
 
 
 
kültüra lis e let fellendí te se 
 
 
 
 

 
Önkormányzat 
Helyi va llalkőza sők 
Civil szervezetek 
 
Ö nkőrma nyzat 
Munkaügyi Központ 
Helyi va llalkőza sők 
 
Önkormányzat 
Nemzetiségi Önkormányzat 
Civil szervezetek 
 

Jő vő ke pü nk 

Ma rők Kő zse g Ö nkőrma nyzata nak fő  ce lja, hőgy a telepü le sü nkő n e lő  emberek mindennapi e lete ben a 
jő le t biztősí tva legyen az e letminő se ge főlyamatősan javüljőn, egyenlő  hőzza fe re st szeretne nk 
biztősí tani mindenki sza ma r segí tő  e lette r kialakí ta sa val. 
Ölyan jő vő t szeretne nk megteremteni ahől a felnő vekvő  genera ciő t helyben tüdjük tartani, a telepü le s 
fejlő de se főlytőnős legyen. 
Jő vő ke pü nkben a telepü le sü nkő n belü l a ta rsadalőm e s a helyi kő ző sse gekben egyenrangü  tag legyen 
minden ember e s az ehhez valő  felte teleket szeretne nk megteremteni. 
Főntős sza münkra, hőgy a me ly szege nyse gben e lő k, a gyermekek, e s az idő sek, a nő k e s a főgyate kkal 
e lő  emberek egyenlő  őptima lis e letkő rü lme nyeket tüdjünk biztősí tani e s ezt hősszü  ta vőn fenn is  tartani. 
 
Ennek megvalő sí ta sa e rdeke ben az emberekben erő sí teni kell a lakő helyhez kő tő de st, a ta rsadalmi 
szőlidarita st, e s a ta rsadalmi felelő sse gva llala st. Kiemelt figyelmet kell, főrdí tani a meghata rőzőtt 
ce lcsőpőrtők sza ma ra, aka r pőzití v diszkrimina ciő  alkalmaza sa val is. A ce lzőttan meghata rőzőtt 
inte zkede sek, e s megvalő sí ta sük kő vetkezte ben a ha tra nyős helyzetü  ce lcsőpőrtők ese lyei, e letminő se gü k 
tartő san javül, e s fenntarthatő .



 

 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melle klet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

  A B C D E F G H I J 

Inte zkede s 
sőrsza ma 

Az inte zkede s 
cí me, megneveze se 

A helyzetelemze s 
kő vetkeztete seiben 

felta rt 
ese lyegyenlő se gi 

prőble ma 
megneveze se 

Az inte zkede ssel 
ele rni kí va nt ce l 

A ce lkitü ze s 
ő sszhangja egye b 

strate giai 
dőkümentümőkkal 

Az inte zkede s 
tartalma 

Az inte zkede s 
felelő se 

Az inte zkede s 
megvalő sí ta sa nak 

hata rideje 

Az inte zkede s 
eredme nyesse ge t 
me rő  indika tőr(ők) 

Az inte zkede s 
megvalő sí ta sa hőz 

szü kse ges 
erő főrra sők 

(hüma n, pe nzü gyi, 
technikai) 

Az inte zkede s 
eredme nyeinek 
fenntarthatő sa ga 

I. A me lyszege nyse gben e lő k e s a rőma k ese lyegyenlő se ge 

1 Tanülni sősem 
ke ső  

a 
münkane lkü liek 
kő re ben jellemző  
az alacsőny az 
iskőlai 
ve gzettse g, eze rt 
a szakmaszerze s 
is nehe z 

Cső kkenteni az 
iskőla zatlanők 
le tsza ma t, nő velni 
a főglalkőztatőttak 
sza ma t 

  

kapcsőlatfelve tel 
őktata si 
inte zme nyekkel, 
a ltala nős iskőlai 
felnő ttőktata s 
szerveze se 

ő nkőrma nyzat 2023.12.31. 

Cső kken az 
a ltala nős iskőlai 
ve gzettse ggel 
nem rendelkező k 
sza ma 

Az őktata s 
ta rgyi, szeme lyi 
felte teleinek 
biztősí ta sa 

tőva bble pe si 
lehető se gek 
biztősí ta sa 
ő nkőrma nyzati 
dő nte s alapja n 

2 Főntős az 
ege szse g 

Az ege szse ges 
e letmő d 
szempőntjai nem 
e rve nyesü lnek a 
ce lcsőpőrt 
tagjaina l, nem 
ja rnak őrvőshőz, 
nem főrdí tanak 
gőndőt a 
megelő ze sre 

Ege szse gesebb 
e letmő d   Ege szse gnapők 

szerveze se 

Ha ziőrvős, 
ve dő nő , 
csala dsegí tő  

2023.12.31. 

Ege szse gnapőkőn 
re sztvevő k 
sza ma, 
szü re seken re szt 
vevő k sza ma 

ő nkőrma nyzati 
segtse g, 
csala dsegí tő k 
bevőna sa 

A kőrszerü  
őrvősi rendelő t 
biztősí tja az 
ő nkőrma nyzat 

3 Kiü t az 
eladő sőda sbő l 

Alacsőny 
jő vedelem miatt 
nő vekszik az 
eladő sődőttak 
sza ma 

A prőble ma 
őkainak felta ra sa, 
az adő ssa gők 
cső kkente se 

  

Ö nella ta sra e s 
beőszta sra valő  
megtaní ta s, 
tana csada sők 
szerveze se, 
szemle letfőrma l
a s 

gya mü gyi 
szervezetek, civil 
szervezetek 

2023.12.31. 

A tana csada sőkőn 
re sztvevő k 
sza ma, kevesebb 
adő ssa g 

Hüma n erő főrra s 
biztősí ta sa a 
ta je kőztatő  
prőgramők 
szerveze se hez 

ő nkőrma nyzati 
kő ltse gvete s, 
ta mőgata sők 

II. A gyermekek ese lyegyenlő se ge 

1 
Gyerekek 
ege szse gre 
nevele sre 

Helytelen 
ta pla lkőza si 
szőka sők, 
mőzga shia ny a 
gyerekek 
kő re ben 

Helyes ta pla lkőza s 
főntőssa ga nak 
megismertete se, 
aktí v mőzga s, 
spőrtőla si 
lehető se gek 
biztősí ta sa 

  

Ta pla lkőza si 
tana csők, 
ege szse ges 
e telek 
elke szí te se, 
spőrt napők 
szerveze se 

őktata si 
inte zme ny, 
ő nkőrma nyzat, 
civil szervezetek 

2023.12.31. A re sztvevő  
gyerekek sza ma 

ő nkőrma nyzat, 
nemzetise gi 
ő nkőrma nyzat, 
civil szervezet 
ta mőgata sa 

ta mőgata sők 
főlyamatős 
biztősí ta sa 



 

 

  A B C D E F G H I J 

Inte zkede s 
sőrsza ma 

Az inte zkede s 
cí me, megneveze se 

A helyzetelemze s 
kő vetkeztete seiben 

felta rt 
ese lyegyenlő se gi 

prőble ma 
megneveze se 

Az inte zkede ssel 
ele rni kí va nt ce l 

A ce lkitü ze s 
ő sszhangja egye b 

strate giai 
dőkümentümőkkal 

Az inte zkede s 
tartalma 

Az inte zkede s 
felelő se 

Az inte zkede s 
megvalő sí ta sa nak 

hata rideje 

Az inte zkede s 
eredme nyesse ge t 
me rő  indika tőr(ők) 

Az inte zkede s 
megvalő sí ta sa hőz 

szü kse ges 
erő főrra sők 

(hüma n, pe nzü gyi, 
technikai) 

Az inte zkede s 
eredme nyeinek 
fenntarthatő sa ga 

 

2 Öktata s 

Sők a hia nyza s, 
van 
lemőrzsőlő da s, 
kirekesztettse g, 
higie nia hia nya 

Az őktata s 
főntőssa ga nak 
ismertete se, a 
higie nia alapvető  
főntőssa ga nak 
prőpaga la sa 

  

ta je kőztata s 
tőva bbtanüla si 
lehető se gekrő l, 
tiszta lkőda si 
tana csada s, 
kő ző s 
prőgramők 
szerveze se 

őktata si 
inte zme ny, 
ő nkőrma nyzat, 
ve dő nő  

2023.12.31. re sztvevő  
gyerekek sza ma 

ő nkőrma nyzat, 
nemzetise gi 
ő nkőrma nyzat, 
civil szervezetek 
ta mőgata sa 

a ta mőgata sők 
főlyamatős 
biztősí ta sa 

3 
Gyermekve delmi 
ta mőgata sők 
ismerete 

Ta je kőzatlansa g 
a 
gyermekve delmi 
ta mőgata sők 
tere n a 
jőgősültak 
kő re ben. 

A csala d 
kő rü lme nyeinek 
javí ta sa, a 
gyerekek anyagi 
biztőnsa ga nak 
megteremte se 

  

A szü lő k 
ta je kőztata sa az 
ige nyelhető  
ta mőgata sőkrő l 

ő nkőrma nyzat, 
csala dsegí tő  2023.12.31. re sztvevő k sza ma hüma nerő  

biztősí ta sa 

ő nkőrma nyzati 
ta mőgata s 
biztősí ta sa 

III. A nő k ese lyegyenlő se ge 

1 Tanülj, hőgy 
e rve nyesü lhess 

A gyermeket 
nevelő  nő k 
feladja k 
hivata sükat a 
csala d e rdekei 
miatt, alacsőny a 
ve gzettse gü k 

piacke pes 
ve gzettse g 
megszerze se 

  

Tőva bbtanüla si 
lehető se gek 
felkütata sa, 
piacke pes 
szakma k 
felte rke peze se 
nő k sza ma ra, 
ke pze sek 
szerveze se 

münkaü gyi 
kő zpőnt, 
ő nkőrma nyzat 

2023.12.31. 
A ke pze sre 
jelentkező k 
sza ma 

Pa lya zati főrra s 

Münkaü gyi 
kő zpőnttal 
partnerse g 
fenntarta sa 

2 Visszate re s a 
münka vila ga ba 

A GYES-rő l, 
GYED-rő l 
visszate rő  nő k 
elhelyezkede si 
ese lyei cseke lyek 

A gyerekeket 
befőgadő  nappali 
ella ta st biztősí tő  
inte zme nyek 
bő ví te se, 
le trehőza sa 

  

Tő bb bő lcső dei, 
ő vődai fe rő hely 
le trehőza sa, 
re szmünkaidő s 
főglalkőztata s 

ő nkőrma nyzat 2023.12.31. münka t va llalő  
nő k sza ma 

ő nkőrma nyzati 
kő ltse gvete s, 
pa lya zati főrra s 

ő nkőrma nyzati 
kő ltse gvete s, 
pa lya zati főrra s 

3 Be ke ben e s 
biztőnsa gban 

Az egyedü la llő  
anya k helyzete 
nehe z 

Egyedü la llő  anya k 
prőble ma inak 
felte rke peze se, 
helyzetü k segí te se 

  

Ce lzőtt 
gyermekjő le ti 
ta mőgata sők, 
gyü jte sek 

csala dsegí tő , 
őktata si 
inte zme nyek, 
civil szervezetek 
 

2023.12.31. 
Ta mőgata sban 
re szesü lő  
gyermekek sza ma 

hüma n e s 
pe nzü gyi 

Csala dsegí tő  
ta mőgata sa, 
ő nkőrma nyzati 
kő ltse gvete s 
biztősí ta sa 



 

 

  A B C D E F G H I J 

Inte zkede s 
sőrsza ma 

Az inte zkede s 
cí me, megneveze se 

A helyzetelemze s 
kő vetkeztete seiben 

felta rt 
ese lyegyenlő se gi 

prőble ma 
megneveze se 

Az inte zkede ssel 
ele rni kí va nt ce l 

A ce lkitü ze s 
ő sszhangja egye b 

strate giai 
dőkümentümőkkal 

Az inte zkede s 
tartalma 

Az inte zkede s 
felelő se 

Az inte zkede s 
megvalő sí ta sa nak 

hata rideje 

Az inte zkede s 
eredme nyesse ge t 
me rő  indika tőr(ők) 

Az inte zkede s 
megvalő sí ta sa hőz 

szü kse ges 
erő főrra sők 

(hüma n, pe nzü gyi, 
technikai) 

Az inte zkede s 
eredme nyeinek 
fenntarthatő sa ga 

 
 
 

IV. Az idő sek ese lyegyenlő se ge 

1 Haladjünk a 
kőrral 

Az idő sek 
nehezen 
igaződnak el a 
mai technikai 
ví vma nyők tere n. 
Prőble ma ik 
vannak az 
ü gyinte ze ssel, 
kapcsőlattarta ss
al. 

Az idő sek 
kiismerje k 
magükat a 
mődern eszkő ző k 
alkalmaza sa ban e s 
haszna lata ban 

  
tanfőlyamők, 
klübfőglalkőza ső
k szerveze se 

ő nkőrma nyzat, 
civil szervezetek 2023.12.31. 

tanfőlyamőn re szt 
vevő k sza ma 

ő nkőrma nyzati, 
civil szervezeti 
hüma n e s 
pe nzü gyi főrra s 

ő nkőrma nyzati 
főrra sők 
főlyamatős 
biztősí ta sa 

2 Idő sen is 
ege szse gesen 

Az idő sek 
kő re ben jellemző  
az ege szse gtelen 
e letmő d, a 
mőzga s hia nya. 

Szemle letva lta s az 
idő sekne l, 
kő ző sse gi e let 
elő nyei, 
bara tsa gők 
kialaküla sa 

  

Kő ző s 
prőgramők, 
kira ndüla sők, 
se ta k szerveze se 

ő nkőrma nyzat, 
nemzetise gi 
ő nkőrma nyzat, 
civil szervezet 

2023.01.31. prőgramőkőn 
re sztvevő k sza ma 

ő nkőrma nyzat, 
nemzetise gi 
ő nkőrma nyzat, 
civil szervezetek 
ta mőgata sa 

ő nkőrma nyzati 
főrra sők 

V. A főgyate kkal e lő k ese lyegyenlő se ge 

1 Akada lymentese
n e lni 

A 
mőzga skőrla tőző
tt szeme lyek 
nem mindenhőva 
tüdnak eljütni 
akada lymentese
n 

A főgyate kkal e lő , 
mőzga skőrla tőzőtt 
lakőssa g segí te se, 
kő zinta zme nyek 
akada lymentesí te s
e 

  

A fizikai e s 
infőrma ciő s 
akada lyők 
megszü ntete se 

ő nkőrma nyzat 2023.12.31. 
akada lymentesí te
tt inte zme nyeink 
sza ma 

pa lya zati főrra s ő nkőrma nyzati 
kő ltse gvete s 

2 Vissza a münka 
vila ga ba 

A megva ltőzőtt 
münkake pesse gü  
emberek 
nehezen tala lnak 
münka t. 

A megva ltőzőtt 
münkake pesse gü  
emberek 
főglalkőztata sa 
ke pesse geiknek 
megfelelő en 

  

Helyi va llalkőző k 
megkerese se, 
főglalkőztatő k 
le trehőza sa 

münkaü gyi 
kő zpőnt, helyi 
va llalkőző k 

2023.12.31. főglalkőztatőttak 
le tsza ma 

pa lya zati 
lehető se gek 
kihaszna la sa 

ő nkőrma nyzati 
kő ltse gvete s, 
pa lya zati 
lehető se gek 



 

 
 

3. Megvalósítás 

 

A megvalő sí ta s elő ke szí te se 

 
Ö nkőrma nyzatünk az a ltala fenntartőtt inte zme nyek vezető i sza ma ra feladatül adja 
e s ellenő rzi, a telepü le sen mü kő dő  nem ő nkőrma nyzati fenntarta sü  inte zme nyek 
vezető it pedig partneri viszőny sőra n ke ri, hőgy a Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgramőt 
valő sí tsa k meg, illetve ta mőgassa k. 
 
Ö nkőrma nyzatünk azt is ke ri inte zme nyeitő l e s partnereitő l, hőgy vizsga lja k meg, e s 
a prőgram elfőgada sa t kő vető en biztősí tsa k, hőgy az inte zme nyü k mü kő de se t e rintő , 
e s az ese lyegyenlő se g szempőntja bő l főntős egye b kő zszőlga ltata sőkat meghata rőző  
strate giai dőkümentümőkba e s ira nymütata sőkba e pü ljenek be e s e rve nyesü ljenek 
az egyenlő  ba na smő dra e s ese lyegyenlő se gre vőnatkőző  azőn kő telezettse gek, 
melyek az ő nkőrma nyzat Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgramja ban re szletes leí ra sra 
kerü ltek. 
 
Ö nkőrma nyzatünk elva rja, hőgy inte zme nyei a Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram 
Inte zkede si Terve ben szereplő  va llala sőkrő l, az ő ket e rintő  kőnkre t feladatőkrő l 
inte zme nyi szintü  akciő terveket e s e vente cselekve si ü temterveket ke szí tsenek. 
 
Ö nkőrma nyzatünk a HEP kidőlgőza sa ra e s megvalő sí ta sa ra, tőva bba  e rte kele se re, 
ellenő rze se re e s az ennek sőra n nyert infőrma ciő k visszacsatőla sa ra, valamint a 
prőgramba tő rte nő  bee pí te se nek garanta la sa ra Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgrame rt 
Felelő s Fő rümőt hőz le tre e s mü kő dtet. 
 
A fentiekkel kí va njük biztősí tani, hőgy az HEP IT-ben va llalt feladatők telepü le sü nkő n 
marade ktalanül megvalő süljanak. 

A megvalő sí ta s főlyamata 

 
A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgramban főglaltak ve grehajta sa nak ellenő rze se e rdeke ben HEP 
Fő rümőt hőzünk le tre. 
 
A HEP Fő rüm feladatai: 
- 
 az HEP IT megvalő süla sa nak figyelemmel kí se re se, a kő telezettse gek teljesí te se nek nyőmőn 
kő vete se, dőkümenta la sa, e s mindezekrő l a telepü le s ke pviselő -testü lete nek rendszeres 
ta je kőztata sa, 
- annak figyelemmel kí se re se, hőgy a megelő ző  idő szakban ve grehajtőtt inte zkede sek 
elő segí tette k-e a kitü ző tt ce lők megvalő süla sa t, e s az ezen tapasztalatők alapja n esetleges ü j 
beavatkőza sők meghata rőza sa 



 

 
 

- a HEP IT-ben lefektetett ce lők megvalő süla sa hőz szü kse ges beavatkőza sők e venke nti 
felü lvizsga lata, a HEP IT aktüaliza la sa, 
- az esetleges va ltőza sők bee pí te se a HEP IT-be, a mő dősí tőtt HEP IT elő ke szí te se ke pviselő -
testü leti dő nte sre 
- az ese lyegyenlő se ggel ő sszefü ggő  prőble ma k megvitata sa 
- a HEP IT e s az ele rt eredme nyek nyilva nőssa g ele  ta ra sa, kőmmünika la sa 
 

Az ese lyegyenlő se g fő küszban le vő  ce lcsőpőrtjaihőz e s/vagy kiemelt 
prőble materü letekre a terü let aktőrainak re szve tele vel tematiküs münkacsőpőrtőkat 
alakí tünk az adőtt terü leten kitü ző tt ce lők megvalő sí ta sa e rdeke ben. A 
münkacsőpőrtők vezető i egyben tagjai az Ese lyegyenlő se gi Fő rümnak is, a 
münkacsőpőrtők rendszeresen (minimüm e vente) besza mőlnak münka jükrő l az 
Ese lyegyenlő se gi Fő rüm sza ma ra. A münkacsőpőrtők e ves münkatervvel 
rendelkeznek. 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fő rüm legala bb e vente, de szü kse g esete n enne l gyakrabban ü le sezik. 
A Fő rüm mü kő de se t megfelelő en dőkümenta lja, ü le seirő l jegyző kő nyv ke szü l. 
A Fő rüm javaslatőt tesz az HEP IT megvalő süla sa rő l ke szí tett besza mőlő  elfőgada sa ra, vagy 
a tdőlgőztata sa ra, valamint szü kse g szerinti mő dősí ta sa ra. 
A HEP Fő rüm egy-egy beavatkőza si terü let ve grehajta sa ra felelő st jelő lhet ki tagjai kő zü l, 
illetve ü jabb münkacsőpőrtőkat hőzhat le tre. 
 
A Települési Esélyegyenlőségi Fórum tagjai: 
 
- telepü le si ő nkőrma nyzat ke pviselő i, 
-ő nkőrma nyzati inte zme nyek, szőlga ltatő k ke pviselő i 
- nem ő nkőrma nyzati inte zme nyek, szőlga ltatő k ke pviselő i 
- civil partnerek ke pviselő i, 
kő zőktata si ese lyegyenlő se gi tervben felsőrőltak. 

Mőnitőring e s visszacsatőla s 

A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram megvalő süla sa t, ve grehajta sa t a HEP Fő rüm 
ellenő rzi, e s javaslatőt ke szí t a HEP szü kse g szerinti aktüaliza la sa ra az egyes 
beavatkőza si terü letek felelő seinek, illetve a le trehőzőtt münkacsőpőrtők 
besza mőlő inak alapja n. 
 
A münkacsőpőrt feladata, hőgy kidőlgőzza az egyes feladatők ve grehajta sa nak pőntős 
menete t, valamint ellenő rizze azők megvalő süla sa t. 
 
A Telepü le si Ese lyegyenlő se gi Prőgramban főglaltak megvalő süla sa nak nyőmőn 
kő vete se t az e vente elve gzett felü lvizsga lat biztősí tja. 
 
A felü lvizsga latőt a münkacsőpőrtők ve gzik el. 
 

Felelős: münkacsőpőrt-vezető k 
Határidő: minden e v őktő ber 



 

 
 

 
A Telepü le s Ese lyegyenlő se gi Prőgram sza ma ra mine l sze lesebb nyilva nőssa g 
biztősí ta sa szü kse ges. Az  ese lyegyenlő se gi inte zkede sek hate kőny megvalő süla sa, a 
ta mőgatő  szakmai e s ta rsadalmi kő rnyezet kialakí ta sa nak e rdeke ben Ma rők Kő zse g 
Ö nkőrma nyzata a Prőgramőt kő zze teszi, az egyes inte zkede sek va rhatő  e s ele rt 
eredme nyeirő l a lakőssa gőt ta je kőztatja, illetve e vente fő rümőt szervez. 
 

 Felelős: Telepü le si Ese lyegyenlő se gi Fő rüm vezető je 
 Határidő: minden e v nővember 30 

Nyilva nőssa g 

 
A prőgram elfőgada sa t megelő ző en, a ve leme nynyilva ní ta s lehető se ge nek biztősí ta sa 
e rdeke ben nyilva nős fő rümőt hí vünk ő ssze. 
 
A ve leme nyfőrma la s lehető se ge t biztősí tja a Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram nyilva nőssa gra 
hőzatala is, valamint a megvalő sí ta s főlyamata t kőőrdina lő  HEP Fő rüm első  ü le se nek 
mihamarabbi ő sszehí va sa. 

 
A nyilva nőssa g főlyamatős biztősí ta sa ra legala bb e vente ta je kőztatjük a prőgram 
megvalő sí ta sa ban ele rt eredme nyekrő l, a mőnitőring eredme nyeirő l a telepü le s 
dő nte shőző it, tisztse gviselő it, az inte zme nyeket e s az együ ttmü kő dő  szakmai e s 
ta rsadalmi partnerek ke pviselő it. 
 
A HEP Fő rüm a ltal ve gzett e ves mőnitőring vizsga latők eredme nyeit nyilva nőssa gra 
hőzzük a szeme lyes adatők ve delme nek biztősí ta sa mellett. A nyilva nőssa g 
biztősí ta sa ra az ő nkőrma nyzat hőnlapja, a helyi me dia a ll rendelkeze sre. Az 
eredme nyekre felhí vjük a figyelmet az ő nkőrma nyzat e s inte zme nyeinek kü lő nbő ző  
rendezve nyein, bee pí tjü k kiadva nyainkba, a tőlerancia, a befőgada s, a ha tra nyős 
helyzetü ek ta mőgata sa nak főntőssa ga t igyekszü nk mege rtetni a lakőssa ggal, a 
ta mőgatő  szakmai e s ta rsadalmi kő rnyezet kialakí ta sa e rdeke ben      
 

.Kő telezettse gek e s felelő sse g 
 
Az ese lyegyenlő se ggel ő sszefü ggő  feladatőke rt az ala bbi szeme lyek/csőpőrtők felelő sek: 
 
A Helyi Ese lyegyenlő se gi Prőgram ve grehajta sa e rt az ő nkőrma nyzat re sze rő l  Krizics Zsanett 
Pőlga rmester felel. 
  

- Az ő  feladata e s felelő sse ge a HEP Fő rüm le trejő tte nek szerveze se, mü kő de se nek 
sőkőldalü  ta mőgata sa, az ő nkőrma nyzat e s a HEP Fő rüm kő ző tti kapcsőlat 
biztősí ta sa. 

- Főlyamatősan együ ttmü kő dik a HEP Fő rüm vezető je vel. 
- Felelő sse gi kő re be tartőző , az ala bbiakban felsőrőlt teve kenyse geit a HEP Fő rüm vagy 

annak valamely münkacsőpőrtja nak bevőna sa val e s ta mőgata sa val ve gzi. I gy 



 

 
 

o Felel aze rt, hőgy a telepü le s minden lakő ja e s az e rintett szakmai e s 
ta rsadalmi partnerek sza ma ra ele rhető  legyen a Helyi Ese lyegyenlő se gi 
Prőgram. 

o Figyelemmel kí se ri azt, hőgy az ő nkőrma nyzat dő nte shőző i, tisztse gviselő i e s 
inte zme nyeinek dőlgőző i megismerik e s kő vetik a HEP-ben főglaltakat. 

o Ta mőgatnia kell, hőgy az ő nkőrma nyzat, illetve inte zme nyeinek vezető i 
minden pőntőn megkapja k a szü kse ges felke szí te st e s segí tse get a HEP 
ve grehajta sa hőz. 

o Kő telesse ge az egyenlő  ba na smő d elve t se rtő  esetekben megtennie a 
szü kse ges le pe seket, vizsga latőt kezdeme nyezni, e s a jőgse rte s 
kő vetkezme nyeinek elha rí ta sa rő l inte zkedni 

 
A HEP Fő rüm vezető je nek feladata e s felelő sse ge: 

- a HEP IT megvalő sí ta sa nak kőőrdina la sa (a HEP IT-ben e rintett felek 
teve kenyse ge nek ő sszehangőla sa, instrüa la sa), 

- a HEP IT ve grehajta sa nak nyőmőn kő vete se, 

az ese lyegyenlő se g se rü le se re vőnatkőző  esetleges panaszők kivizsga la sa az 
ő nkőrma nyzat felelő se vel kő ző sen 

- a HEP Fő rüm ő sszehí va sa e s mü kő dtete se. 
 
A telepü le s vezete se, az ő nkőrma nyzat tisztse gviselő i e s a telepü le si inte zme nyek vezető i 

- felelő sek aze rt, hőgy ismerje k az egyenlő  ba na smő dra e s ese lyegyenlő se gre 
vőnatkőző  jőgi elő í ra sőkat, biztősí tsa k a diszkrimina ciő mentes inte zme nyi 
szőlga ltata sőkat, a befőgadő  e s tőlera ns le gkő rt, e s megragadjanak minden alkalmat, 
hőgy az ese lyegyenlő se ggel kapcsőlatős ismereteiket bő ví tő  ke pze sen, egye b 
prőgramőn re szt vegyenek. 

- Felelő sse gü k tőva bba , hőgy ismerje k a HEP IT-ben főglaltakat e s kő zremü kő djenek 
annak megvalő sí ta sa ban. 

- Az ese lyegyenlő se g se rü le se esete n hivatalősan jelezze k azt a HEP IT kijelő lt 
ira nyí tő inak. 

- Az ő nkőrma nyzati inte zme nyek vezető i inte zme nyi akciő tervben gőndőskődjanak az 
Ese lyegyenlő se gi Prőgramban főglaltaknak az inte zme nyü kben tő rte nő  
marade ktalan e rve nyesü le se rő l. 

Minden, az ő nkőrma nyzattal e s annak inte zme nyeivel szerző de ses viszőnyban a llő , sza mükra 
szőlga ltata st nyü jtő  fe l felelő sse ge, hőgy megismerje a HEP IT-t, maga ra ne zve kő telező ke nt 
kő vesse azt, e s megfeleljen az elva ra sainak, amelyre vőnatkőző  passzüst a jő vő ben bele kell 
főglalni a szerző de sbe. Szü kse ges tőva bba , hőgy a jőgszaba ly a ltal elő í rt feladat-megőszta s, 
együ ttmü kő de si kő telezettse g alapja n a telepü le si ő nkőrma nyzattal kapcsőlatban a llő  
szereplő k ismerje k a HEP-őt, annak megvalő sí ta sa ban aktí v szerepet va llaljanak. (Ld. pl. a 
kő znevele si inte zme nyek fenntarta sa e s mü kő dtete se.) 

E rve nyesü le s, mő dősí ta s 

 
Amennyiben a ke te vente elő í rt – de enne l gyakrabban, pl. e vente is elve gezhető  -  
felü lvizsga lat sőra n kiderü l, hőgy a HEP IT-ben va llalt ce lőkat nem sikerü l teljesí teni, 
a HEP Fő rüm 30 napőn belü l jelente st ke r a beavatkőza si terü let felelő se tő l, amelyben 
bemütatja az indika tőrők teljesü le se elmarada sa nak őkait, e s a beavatkőza si 
teve kenyse gek kőrrekciő ja ra, kiege szí te se re vőnatkőző  inte zkede si terv javaslata t 
annak e rdeke ben, hőgy a ce lők teljesí thető k legyenek. A HEP Fő rüm a besza mőlő t a 



 

 
 

benyü jta stő l sza mí tőtt 30 napőn belü l megta rgyalja e s javaslatőt tesz az 
ő nkőrma nyzat ke pviselő  testü lete nek a szü kse ges inte zkede sekre. 
A prőgram sza nde kős mülaszta sbő l fakadő  nem teljesü le se esete n az HEP IT 
ve grehajta sa e rt felelő s szeme ly inte zkedik a felelő s(ő k) meghata rőza sa rő l, e s – 
szü kse g esete n – felelő sse gre vőna sa rő l. 
Az egyenlő  ba na smő d elve t se rtő  esetekben az HEP IT ve grehajta sa e rt felelő s szeme ly 
megteszi a szü kse ges le pe seket, vizsga latőt kezdeme nyez, e s inte zkedik a jőgse rte s 
kő vetkezme nyeinek elha rí ta sa rő l. 
Az HEP IT-t mindenke pp mő dősí tani szü kse ges, ha mega llapí ta saiban le nyeges va ltőza s kő vetkezik 
be, illetve amennyiben a tervezett beavatkőza sők nem elegendő  mő dőn ja rülnak hőzza  a kitü ző tt 
ce lők megvalő sí ta sa hőz








