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A Sablonban használt fogalmak 

 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) 
 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.  
 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt 
év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP 
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) 
tartalmazza. 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai 
mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik. 
 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 
 

A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 321/2011. (XII. 
27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni. 
 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum) 
 

A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § 
(5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi 
önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb 
fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra.  
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, 
hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék, bevonva a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, 
állami és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 
 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  
 

 mélyszegénységben élők,  
 romák,  
 gyermekek,  
 nők,  
 idősek és  
 fogyatékkal élők. 
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Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a 

társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák1  
 
Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átvéve 
annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját. 
Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül. 
Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-strukturális, 
nyílt és/vagy rejtett elkülönítés. 
Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni védekezésként 
megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények). 
Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, illetve az 
együttélés  feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, mely fókuszában 
a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban 
történő sikeres fejlesztésre.  
Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. Azon a 
társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy 
helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inkluzív 
társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden területen. 
Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tud 
megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni adottságaiból 
adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív az az oktatást-
nevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan 
figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet.  
 
 
 
 

                                                           
1
 Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 
Őcsény Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok 
esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek érdekében, a fenti célok minél hatékonyabb és 
eredményesebb megvalósítása érdekében megalkotja a települési esélyegyenlőségi programját. A program 
tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél és feladat-meghatározásokat, valamint azok 
megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi 
problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Őcsény Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait2, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja 
partneri kapcsolatrendszerét.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 

 
A Tolna megyei Sárköz öt település lakosságát foglalja magában. A sárközi és a környékbeli 

helynevek eredete a legkorábbi századokba nyúlik, némelyik közülük az Árpád-korra vezethető vissza. A 
négy falu lakosságát református vallása különítette el a környező települések lakóitól. A Dunamente – közte 
a Sárköz lakossága is – a magyar területek közül az elsők között tért át a protestáns vallásra – ahogy 
Földváry László, a Dunamelléki Református Egyházkerület historikusa írta: „A magyarföldi reformációnak 
kiindulási pontja az alsó-dunamellékén volt.” A betelepítések hatására ezek a református magyar 
közösségek gyakran szigetként különültek el a környező sváb katolikus-evangélikus falvaktól. 1855 és 72 
között megépült a dunai védtöltés, de 1867-ben még óriási árvíz dúlt. Az 1872-ben befejezett védgáti 
munkák során az évről-évre eltűnő nádasok, vadvizek helyén nagy rétek, legelők támadtak. A kezdetben 
csak halászata miatt jelentős vidék fejlődésére ösztönzőleg hatott a Duna szabályozása által nyert igen 
termékeny terület. A kisszámú nagyobb birtok mellett igazi gazdasági jelentőségre a paraszti gazdaságok 
tettek szert. Az egykori ártér fekete földjét felszántották, s a dús termésből Sárköz lakossága évről évre 
meggazdagodott. Ekkortól látszik a falvak külső képén és a lakosság életén a sokszor hivalkodásig menő 
jólét fitogtatása. Már a világháború előtt, de különösen utána szegény, nincstelen, főleg katolikus réteg 
kezdett áramlani Sárközbe; elsősorban Decsre, mert az itt lakó jómódú, többségében református lakosság 
birtokain kedvező megélhetési lehetőséget talált. Így alakult ki Decsen az ősi lakosság mellett egy másik 
népréteg, mely főleg bevándorlással rohamosan szaporodott. A 19. század végén a birtokos parasztság és a 
nincstelen szegénység között jelentős életmódbeli, kulturális és társadalmi különbségek alakultak ki. A 
vagyon elaprózódásától való félelem, az elért életszínvonal görcsös féltése következtében - már a 18. 
század második felétől megjelenik Sárközben a hírhedt egyke. A hagyományok éltetői: A Sárközre jellemző 
gazdag népművészet gyakorlói a ma is aktív kézművesek, akik részben saját műhelyeikben foglalkoznak a 
szövéssel, hímzéssel, gyöngyfűzéssel, viseletkészítéssel. A hagyományok és szokások őrzői a községekben 
élők és alkotók: a népművészet mesterei, a népművészet ifjú mesterei, népi iparművészek, egyéni alkotók 
és szakkörök, néptánc-együttesek, énekes csoportok és zenekarok. A hagyományőrző együttesek 
műsoraikban nem csak a népdalokat és néptáncokat mutatják be színpadi koreográfiáikban, hanem egyfajta 
népi összművészetet jelenítenek meg a helyi szokások színrevitelével. 

                                                           
2
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Földrajzi elhelyezkedés 

A Duna mentén két Sárköz elnevezést ismerünk: az egyik a földrajzi értelemben vett Sárköz, mely 
Tolna megyei részén a Szekszárdi-dombság vonalától átnyúlik egészen a Duna másik oldalára, és inkább 
tengerfeletti magassági paraméterei folytán nevezik Sárköznek. A néprajzi értelemben vett Sárköz 
Magyarországon, a dél–dunántúli régióban, Tolna megye déli részén található és öt települést foglal 
magába. A domborzati jegyek mellett főleg néprajzilag különböztetjük meg más tájegységektől, illetve a 
földrajzilag ide sorolható településektől, mint például Pörböly, Várdomb, Bátaszék. Sárköz körülhatárolása 
igen nehéz feladat. Északi határa, kapuja a Szekszárdról a Szekszárdhoz tartozó Keselyűsig tartó út. Keleten 
a Holt-Duna kanyargós vonalát követve, a Gemenci erdőn át - mely ma már a Duna – Dráva Nemzeti Park 
részeként ismert -, Tolna megye határával egy vonalban húzódik Sárköz határa. Déli irányból szintén a 
megyehatár körvonalazza a térséget, egészen a vasútvonaltól néhányszáz méterig. Ezután éles vonalban 
Kelet felé veszi az irányt, kikerülve Bátaszék városát, majd újra Nyugat felé, az alsónyéki szőlőhegy felé, de 
még Várdomb község előtt újra keleti irányban visszafordul, és teljes egészében kikerüli Várdomb község 
határait. Ezután következik a decsi szőlőhegy egy része, mely méreteit tekintve sokkal nagyobb, mint az 
alsónyéki szőlőhegy. Nyugaton a térség tehát Bátaszék, Várdomb, Alsónána és Szálka közigazgatási 
határával, továbbá a Szekszárdi-dombsággal határos. Elhagyva a „decsi hegyet”, kis kanyarokkal, észak-
nyugati irányban eléri az őcsényi leágazást. A földrajzi környezet elősegítheti vagy gátolhatja egy adott 
település lakóinak anyagi feltételeit. Sárköz esetében a folyók, tavak, mocsarak szabályozásával, 
megszüntetésével a földrajzi környezet kedvezően javult ugyan, de elveszítette addigi jellegzetes voltát, 
menekülni kényszeríttette vadait, madarait. Ha a domborzati viszonyokat vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
Szekszárd és Báta között elterülő dombvonulat a Sárköz síkjával 100 méteres tengerszint feletti 
magasságban érintkezik. A Duna Tolna városánál eltávolodik az addig jobb partját kísérő dombvonulattól, és 
csak mintegy 30 km-rel délebbre, Bátánál tér vissza mellé. A régebben a dombok lábánál folyó, igen csekély 
esésű Sárvíz és a Duna közti terület a Sárköz. Mivel a gátépítések előtt a Sárköz egésze a Duna ártere volt, 
ezért az ősi sárközi falvak a nagy áradásokkor is szárazon maradó szigetszerű hátakra, „göröndökre” 
települtek. Ilyen „göröndökön” található meg négy sárközi település: Őcsény, Decs, Sárpilis és Alsónyék. 
Tovább haladva következik a Duna tulajdonképpeni ártere. A települések észak – déli irányban a 
következőképpen helyezkednek el: Szekszárd megyeszékhelyhez legközelebbi község Őcsény, ezt követi 
Decs nagyközség a „Sárköz fővárosa”. Decs másik szomszéd települése Sárpilis község. A negyedik település 
Alsónyék község. A legdélebbi település Báta község. 
 
(Forrás: http://www.szellemiorokseg.hu) 
 
 

Őcsény község bemutatása 
 

Településünk viszonylag régi, sárközi település, sajátos társadalmi és kulturális múlttal. A község 
fennállása óta sok vész érte, de mindig felül tudott emelkedni az összefogás által. Lakosainak jelenlegi 
száma 2518 fő. A településünkön működik a Roma és a Német Kisebbségi Önkormányzat is. 2006-ban 
megújult a település vezetése is, új polgármester, új képviselő-testület látja el a falu vezetését, a feladatok 
megállapítását és rangsorolását. Mindez együtt eredményezte azt a helyzetet, hogy településünk újabb 
kapcsolatokra tett szert, a szomszédos településekkel a már eddigi jó viszony tovább mélyült. Ám a 
legfontosabb az, hogy Őcsény Község Önkormányzata szilárdan elhatározta, hogy az elmúlt évek alatt 
felhalmozódott, mind az Önkormányzatot, mind pedig a település lakosságát jelentősen érintő feladatoknak 
eleget tegyen.  
 
(Forrás: www.ocseny.hu) 
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Öregedési index (%)

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
 
 
 

Belföldi vándorlások 
 

 
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 70 73 -3 

2009 60 59 1 

2010 56 84 -28 

2011 47 51 -4 

 
 
 

Természetes szaporodás 
 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 19 30 -11 

2009 17 32 -15 

2010 13 28 -15 

2011 16 28 -12 

 
 
 
 

A településre az elmúlt időszakban a lassú népesség csökkenés a jellemző. A születések száma csökkenést 
mutat. A népesség csökkenést a fiatalok elvándorlása okozza. A jól képzett fiatal munkaerő a környékre 
jellemzően nem tud elhelyezkedni. A 60 éven felüliek aránya a népességen belül meghaladja a 18 éven 
aluliak létszámát. E tendencia további erősödése a település elöregedéséhez vezethet. A fiatalok helyben 
tartása kiemelt feladat kell, hogy legyen mind a település, mint pedig az ország érdekében. 
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Értékeink, küldetésünk 

 
Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások 
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül. Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a mély szegénységben élőket és a romákat, a 
gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az esélyegyenlőség érvényesülésének 
problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különböző élethelyzetben lévő egyének 
esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően az esélyegyenlőségi program által célzott hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok köre a helyi sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi törvény szempontjait 
figyelembe véve – bővíthető. 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése 
nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, 
hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi 
helyzete. 
 
 

Célok 

 
Az elemzés célja annak megállapítása, hogy az Őcsény községben élő hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, 
területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal 
küzdenek. 
 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
Őcsény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
 

A HEP helyzetelemző részének célja 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 
valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a   
HEP IT tartalmazza. 
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A HEP IT célja 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 
Az Önkormányzat helyes financiális politikája stabilitást eredményezett, így a fejlesztésre szánt 

összegek kalkuláltak. Olyan fejlődési irányokat határoztunk meg elsősorban amelyek a településnek, mint 
egésznek a fejlődésére szolgálnak.  

Az egyik feladat a még hiányzó közintézmények akadálymentesítése. Településünk 
infrastrukturálisan fejlettnek mondható, mindenki számára leérhetőek a közszolgáltatások. Az Őcsényi 
Közös Önkormányzati Hivatal, Egészségügyi Központ, valamint az Általános Iskola, Óvoda 
akadálymentesítése már elkészült.  
A gyermekorvosi rendelő épülete az egyetlen középület, amelynek akadálymentesítésére pályáztunk, de 
forrás hiány miatt elutasításra került. A település elsőrangú vonzereje a Repülőtér. 2007.-ben 12 új faházzal 
bővült a szállások száma, de emellett a Repülőtéren található szálloda is, továbbá 2 régebbi faház. Fő célok 
közé sorolható a Repülőtér, hogy minél több és lehetőleg minél rangosabb ismertetőkkel rendelkezzen, 
mellyel fel szeretnénk lendíteni a Reptér forgalmát, továbbá vonzalmat, kíváncsiságot kialakítani a térség 
lakosságában. Szintén a Reptér közelében található a hőforrás, melyet ismételten meg szeretnénk fúrni és 
üzemeltetni, valamint egy üdülőtelepet kialakítani. Tervben van két új utca kialakítása is. Terveink között 
szerepel egy hivatásforgalmú, illetve egy turisztikai jellegű kerékpárút megépítése is, Az M6 autópálya 
megépülésével megnőtt az esélye annak is, hogy kisebb-nagyobb cégek települjenek a községhez közel, ezt 
a lehetőséget is ki szeretnénk majd használni.  

Őcsény gazdasági szerkezetére jellemző vállalkozók és a civil szervezetek közel egyenlő aránya, de 
képviselik magukat a közszféra tagjai is. A településen az aktív keresők aránya 35-38%-ra tehető, mely 
munkavállalók elsősorban Szekszárdon dolgoznak. Sajnálatos módon a munkanélküliek aránya eléri a 10%-
ot, azonban az Önkormányzat, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szekszárdi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége együttműködése által évente több munkanélkülinek nyílik alkalma 
közhasznú, illetve közcélú foglalkoztatásban részt venni. Az Önkormányzat ezen kívül szervesen hozzájárul a 
nélkülöző családok, és gyermekek megsegítéséhez, évente több alkalommal szervez programokat a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal. Településünkön a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a 
falugondnoki szolgálat is és minden szociális és lakossági szolgáltatás jelen van. 

Jelentős kulturális vonzerőt képvisel továbbá a településen élő népművészek alkotásai (keramikus, 
csipkeverő, festő), továbbá a szintén népművészeti jelleggel bíró, Őcsény híres szülöttjéről elnevezett 
„Bogár István” Néptánc-együttes. Örömmel elmondható a településről, hogy az idősek, nyugdíjasok igen 
aktív életet élnek a munka befejezése utáni életükben is. Az „Őszi Rózsa” Nyugdíjas Klub 45 éve alakult a 
településen. Jelenleg 120 taggal büszkélkedhet. Önkormányzatunk és a klub között szoros együttműködés 
van. A lovassport szerelmeseinek is van lehetőségük szenvedélyüknek hódolni Őcsényben a Lovas – tanyán. 
Feladatunknak érezzünk a vállalkozók segítését, közösségbe vonását. 
 

(Forrás: www.ocseny.hu) 
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1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

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

előírásaira. 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és 
nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Őcsény községben nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák, 
gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
Az alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat, ezek ismerete azért fontos, mivel 

a település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az 
EU és hazai releváns stratégiákhoz is. 
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Az EU 2020 stratégia3 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni 
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz 
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell 
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés 
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra 
az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá 
kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy 
legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve 
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  
 
Nemzeti Reform Program4 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján 
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, 
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, 
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.5 A Nemzeti 
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia6 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek 
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia7 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program8 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására 
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási 

                                                           
3
 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a 
stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
4
 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 

www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  
5
 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm  

6
 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 

2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
7
 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu  

8
 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, 2008. 

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) 
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-
2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz 
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz 
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési 
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.  
 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Szekszárd-tolnai kistérség a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye déli részén fekszik. A megye 

kistérségei közül a legnagyobb területű: 1028 km². A kistérség természetföldrajzi szempontból öt 
természetföldrajzi mikro régióhoz kapcsolódik: a Tolnai-Sárköz, a Tolnai-Hegyhát, a Szekszárdi-dombság 
illetve a Dél-Mezőföld és a Sárvíz-völgy kistájak találkoznak itt össze. A dombsági területhez is kötődő 
helységek esetében - csakúgy, mint az összes többi település életében - a Duna, illetve a Sárvíz ma is 
meghatározó szerepet játszik. 
 

Őcsény község Tolna megye dél-keleti részén, a Duna árterületét képező Gemenci erdőség és a 
Szekszárdi dombság közti termékeny Sárközi síkságon fekszik. Magyarország tájainak rendszertani 
felosztása alapján az Alföld nevű nagytáj egységen belül, a Dunamenti-síkság középtájon és azon belül pedig 
a Tolnai-Sárköz kistájegységben fekszik. 
 
Szekszárd-Tolnai Kistérség 

Őcsény a Szekszárdi kistérséghez tartozik, amelyet 26 település alkot. Ezen települések 
önkormányzatai hozták létre 1999-ben a Kistérségi társulást. A Társulás 2002-től 2004-ig Szekszárd Megyei 
Jogú Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása néven működött. 2004 végén 
átalakult a szervezet és jelenleg a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás néven működik. A 
társulás a statisztikai kistérséget teljesen lefedi. 

A kistérség többcélú társulásának feladatai között a közoktatás, gyermekjóléti ellátás javítása, 
valamint területfejlesztési programok készítései szerepelnek. 
 
Szekszárd város és térsége 

Szekszárd térsége jelentős gazdaságfejlesztő potenciállal rendelkezik, melynek fejlődési 
eredményeit az utóbbi évek megvalósult és jelenleg folyamatban lévő beruházásai is tükröznek. A térségre 
jellemző a - jól képzett, kvalifikált munkaerő 

- fejlett ipari hagyományok 
- kitűnő termőhelyi adottságok 
- nagy múltú borvidék 
- kiemelkedő közlekedés-földrajzifekvés 
- a Duna, mint nemzetközi vízi út 
- Duna-Dráva Nemzeti Park (Gemenci erdő) 
- német nemzetiségi hagyományok és kapcsolatok. 
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Ezen adottságokhoz több ponton illeszkedik a szűkebben vett Őcsény adottságai is. Őcsény ugyan 
számottevő iparral nem rendelkezik, de ez Szekszárd szomszédságában nem különösebb hátrány. Azonban 
a megépült M6 gyorsforgalmi út község közigazgatási területén létesülő un. Szekszárd keleti csomópontja 
környékén igény jelentkezett gazdasági funkciójú létesítmények elhelyezhetőségére. 
 

A meglévő M9 szakasz és a Dunai híd, valamint M6 gyorsforgalmi út Szekszárd-Dunaújváros közti, 
un. középső szakaszának megépülésével a meglévő vonzáskörzeteket és térségi kapcsolatokat Szekszárd 
térségét illetően, beleértve Őcsény községet is jelentős mértékben átalakítja, azt keleti irányba bővíti.  

Őcsény térségi kapcsolatainak erősítését szolgálja továbbá a Tolna megye egyetlen, fejlesztésre is 
alkalmas repülőtere, amely jelenleg sportrepülőtérként működik, de az Országos Területrendezési Terv 
alapján nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejleszthető. A repülőtér, a területén már részben 
megvalósult és részben pedig a jövőben tervezett idegenforgalmi fejlesztések miatt a község egyik 
meghatározó településfejlesztő tényezője. 
 
 
Szekszárd-Tolnai Kistérség Területfejlesztési Koncepciója, 2000 

A területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott prioritások és a községet érintő programok az 
alábbiak: 
- A kistérség és annak mikrotérségi egységeinek belső és egymás közötti kapcsolatának erősítése: 

 A kistérség szervezeti rendszerének fejlesztése: belső kohézió fokozása, közös rendezvények 
szervezése, a kistérség belső és külső kommunikációjának fejlesztése, Sárközi identitás 
megerősítése 

 
- A kistérség forrásszerző képességének növelése a gazdasági és az életkörülmények fejlesztése terén: 

 A kistérségbe irányuló tőkebefektetések elősegítését célzó programok és kedvezményrendszerek 
kialakítása. 

 A kis-, és középvállalkozások dinamizálása, fejlesztésükhöz szükséges külső források bevonását 
elősegítő programok kidolgozása. 

 
- A tudásalapú társadalom kialakulásának támogatása, a fejlesztéshez szükséges feltételek biztosítása 

 Iskolarendszerű oktatási formák 
 Iskolarendszeren kívüli oktatási formák 
 Humán infrastruktúra 

 
- A fenntartható fejlődés érdekében a környezeti tudat kialakítását elősegítő politika előtérbe helyezése, ezt 
erősítő beruházások megvalósítása 

 Kistérségi környezetpolitika fejlesztése 
 A levegőminőség védelme, javítása 
 Távlati (Fadd-Dombori, Gemenc-Gereben, Gemenc-Koppány, Gemenc, Címerfok, Báta) és 

sérülékeny (Szekszárd, Tolna, Fadd-Dombori, Őcsény, Decs) vízbázisok és felszíni vizek védelme 
 Hulladékgazdálkodás 
 Természet és tájvédelem 

 
- A kistérség diverzifikációra alkalmas gazdaságának elősegítése közvetlen és közvetett módon. 

 Gazdaságfejlesztést és szerkezetváltást elősegítő programok kialakítása a kistérségben 
 Úthálózat fejlesztés 
 Kommunális infrastruktúra 
 Turizmusfejlesztés 

 
(Forrás: Szekszárd-Tolnai Kistérség Közoktatási Fejlesztési Terve (2007-2013), Őcsény Község 
Településfejlesztési Koncepciója 2009)  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott 

Módszertani Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, az 
emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól alapján készült.  

A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok 
szolgáltak alapul. Emellett Őcsény Község Önkormányzata által szolgáltatott adatok és az elektronikus 
média Őcsénnyel foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak.  

Őcsény 2518 lélekszámú település, ezért az esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi 
csoportok helyzete viszonylag jól követhető. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  súlyos 
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően 
a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 
részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása az 
alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 
jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, 
illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves 
korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 
társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 
hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 
tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység 
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem 
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok 
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt 
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

 
Alapvető jogszabályi rendelkezések áttekintése, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint 
egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A 
törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 
finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 
közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 
kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény 
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások 
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos 
legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog 
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők 
támogatásának biztosítása 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos 
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi 
jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a 
magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek 
védelme érdekében 

 
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé 

tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társadalmi és 
fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken. Lakáskörülményeik 
évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a 
nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. 

A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társadalmi 
előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális létbizonytalanság mellett a 
kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója az a kilátástalan élethelyzet, 
amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalmi fősodortól. 

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és 
szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb feladat, 
mint valaha. A helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés, valamint a felelős döntéshozatal 
nem várhat tovább helyi szinten sem. A romák széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az 
etnikai feszültségek kezelhetetlen mértékű kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a 
település és az egész ország gazdasági teljesítőképességét. 

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások igazolják, 
hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs kellő mértékben 
reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is sokszor alacsony hatásfokkal érik 
el a célcsoportot.  

A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszközök 
egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra jelentős külön forrást 
biztosítanának. 

A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell 
ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk révén a 
romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat szükséges terveznie, 
amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Nem elég tehát például betonúttal ellátni a 
cigány telepet, szükség van a szegregációból történő kitörés útjainak megkönnyítésére is. Még a legjobban 
előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha maguk a romák nem vonódnak be a programok 
előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten. 

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai 
adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési önkormányzatnak a 
hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél több adatot gyűjtsön be a 
településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az önkormányzat (illetve partnerei, 
intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek pótlása a tervezés időszakában nem 
megoldható, a beavatkozások irányultságának meghatározásához sokszor már az is elegendő lehet, ha 
megbecsülik az adott jellemző előfordulási gyakoriságát. 

Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt etnikai adatok, 
hiszen vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre, amelyek jó eséllyel alkalmasak adott 
problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció meghatározására egy többdimenziós 
mutatórendszert hívhatunk segítségül. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elfogadásával az Országgyűlés ún. erős 

önkormányzati rendszer alapjait és kereteit kívánta megalkotni. Jelenleg inkább ennek ellenkezőjét 
érzékelhetik az önkormányzatok. A cél az volt, hogy lehetőleg minél több közszolgáltatásról az 
önkormányzatok gondoskodjanak, valamint a kötelezően ellátandó szolgáltatások/feladatok minél nagyobb 
hányadát nyújtsák. A kötelező feladatok körét törvény írja elő, s az ilyen feladatok ellátásához az 
Országgyűlés biztosítja a szükséges anyagi feltételeket. Azonban az Országgyűlés ennek a kötelezettségnek 
nemcsak oly módon tehet eleget, hogy a kötelező feladathoz költségvetési előirányzatot rendel, hanem úgy 
is, hogy meghatározza a helyi bevétel megszerzésének a lehetőségét és törvényi feltételeit. Erre lehet példa 
a vagyoni típusú adóztatás körébe tartozó ingatlanadó, melyről a képviselő-testület részletes tájékoztatást 
kapott 2009.-ben. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) tartalmazza azokat a követelményeket, 
amelyeket az önkormányzatok a helyi adók bevezetése esetén kötelesek megtartani.  

A törvényi felhatalmazás alapján, illetve annak keretei között az önkormányzatok rendeleti 
formában élhettek a helyi adóztatás jogával. Az ily módon bevételre szert tevő önkormányzatok szabadon 
vállalt feladatok tömegét tudták tejesíteni. Napjainkban ez a helyzet megváltozott. A központi költségvetési 
támogatások a kötelező feladatok ellátását csak részben fedezik, kényszerítve ezzel az önkormányzatokat 
arra, hogy saját bevételeiket kötelezően meghatározott célokra fordítsák. Erre lehet példa az előzőekben 
említett ingatlanadó. Viszont ennek az a következménye, hogy az önkormányzatok a nem kötelező 
feladatok ellátásából vagy folyamatosan kihátrálnak, vagy a lakosság adóterheit fokozatosan növelik. A 
fentiekre jó példa az iparűzési adó. A központi költségvetés meghatározta az un. Iparűzési adóerő 
képességet és ezen összeggel csökkentette a település SZJA részesedését. Az állami elvárás az 1.4%-os 
iparűzési adó, és csak az e feletti résszel gazdálkodhat szabadon az önkormányzat.  

2013. január 1.-től lényegesen megváltozik az önkormányzatok finanszírozása és ez érinti az elvárt 
adó mértékét is. Őcsény Község Képviselő-testülete 18/2000.(XII.1.) KT. számú, majd az ezt felváltó 
17/2007.(XI.30.) rendeletében szabályozza a bevezetett helyi adókat. A Htv. által biztosított adónemek 
harmadának alkalmazásával élt a testület, s az így befolyt összeg a bevezetése időpontjában a szabadon 
vállalt feladatok ellátását biztosította. Az elmúlt évek folyamán a kötelező feladatok ellátásának egyre 
nagyobb mértékű, saját bevételből történő támogatása miatt, az eddig ellátott szabadon vállalt feladatok 
ellátásának lehetősége és esélye beszűkült 
 
A Htv. háromféle adótípust, hatféle adónemet különböztet meg: 

 Vagyoni típusú adók:  
- Építményadó (ingatlanadó) 
- telekadó 

 Kommunális típusú adók:    
- vállalkozók kommunális adója 
- lakosság kommunális adója 
- idegenforgalmi adó    

 Jövedelemtermelő tevékenységhez kötődő adó:  
- iparűzési adó                         

 
Őcsény Község képviselő-testülete rendeletében a helyi adók közül az iparűzési adót és a 

magánszemélyek kommunális adóját vezette be. 
Ezen kívül bevételt képez a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, valamint a 
talajterhelési díj és a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás, mint adójellegű bevétel.  
Egyéb bevételi forrás: az adók módjára behajtandó köztartozások köre.  
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Az önkormányzatokra telepített kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének minden 
önkormányzatnak meg kell felelnie. Ezek körébe tartoznak többek között azok a közszolgáltatások, 
amelyeket településünk feladatátvállalási szerződésekben oldott meg. A közszolgáltatókkal (ivóvíz 
szolgáltatás, szennyvízkezelés) fennálló szerződésünk értelmében, a szolgáltatási díjak egyénenként való 
nyilvántartását és beszedését a szolgáltatók végzik. Addig a pontig, amíg a szolgáltatást igénybevevő 
lakosság díjfizetési kötelezettségét teljesíti, nem jelentkeznek hatósági feladatok. Viszont akkor, amikor ez 
már nem teljesül, azaz a lakosság egy része a szolgáltatás ellenértékeként jelentkező díjat nem fizeti meg, 
belép a rendszerbe az önkormányzati adóhatóság. A különböző ágazati törvények a lakosság körében 
felhalmozódott szolgáltatási díjtartozások behajtásával, a hatáskörrel rendelkező illetékes jegyzőt 
hatalmazták fel. Ugyanis a szolgáltatók közhatalommal nem rendelkeznek, kényszerítő eszközöket ezért 
nem is alkalmazhatnak, a fennálló díjhátralék beszedése tekintetében csak teljesítésre történő felszólítás 
lehetőségével élhetnek. A felszólítások ellenére sem teljesítők listáját azonban, a tartozás összegével együtt 
végrehajtás céljából áttehetik az önkormányzati adóhatóságnak, vagyis a díjhátralékok behajtása 
tekintetében megindul az adóhatósági eljárás.   
 
 
 
Magánszemélyek kommunális adója 
 

Év Adótárgyak 
száma 

Fő 
 

Folyó évben 
kivetett adó 

 

Beszedett 
Adó 

 
 
 

2000   1735 

2001 821 3237 2454 

2002 735 4375 3588 

2003 714 4977 4650 

2004 703 4917 4474 

2005 705 4931 4480 

2006 755 4931 4754 

2007 889 7414 7320 

2008 884 8817 8158 

2009 896 9799 8809 

2010. 896 3316 3205 

2011 896 3238 3246 

2012.11.30. 896 3246 3287 

 
A táblázatból is kitűnik, hogy a 2007. évtől jelentősen megnőtt a kommunális adóbevétel. Ez 

elsősorban az adóbehajtásnak köszönhető. Ugyancsak fontos lépés volt az adótárgyak számának 
növekedése. A negatív csúcs 2003.-as év volt, amikor a legalacsonyabb adótárgy mellet arányaiban a 
legkevesebb bevételt ért el az önkormányzat. A kintlévőség mértéke lassú ütemben ugyan de folyamatosan 
csökken, sajnos ugyanakkor az éven túli tartozások száma 2010.- ben nőtt. 2010. évben az adó mértéke 
jelentősen csökkent 4.000,- Ft-ra. A 2011. évi egy éven túli adókintlévőség tovább csökkent, és 2012. évben  
a kintlévőség tovább mérséklődött.  

A magánszemélyek kommunális adójának adóztatását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
illetve Őcsény Község Képviselő-testületének 17/2007. (XI.30.) rendelete szabályozza. 
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Iparűzési adó 
 

Év Adóalanyok száma 
 

Folyó évben kivetett 
adó 

 

Beszedett adó 
 

Adó mértéke 

2000   6310 1% 

2001 128 10378 13147 1.2% 

2002 143 12815 14567 1.2% 

2003 166 12065 10182 1.4% 

2004 244 14442 12322 1,5% 

2005 248 16755 18241 1,5% 

2006 221 14607 13889 1,5% 

2007 256 15621 20190 1,6% 

2008 246 55829 72066 1,6% 

2009 212 63651 102496 2% 

2010. 243 61620 73314 1,7% 

2011 249 44100 44151 1,7% 

2012.11.30. 247 53000 51039 1,7% 

 
 
 

Az adókivetésben szerepelnek az őstermelők is, akiknek a jogszabály szerint nem kell iparűzési 
adóelőleget fizetniük. Továbbá fontos megjegyezni, hogy a felszámolás alatt álló vállalkozásokkal szembeni 
követeléseket is tartalmazza az adóhátralék. A kintlévőség növekedését a jelentős adóbevétel növekedés 
okozza. Az éven túli hátralék növekedett az előző évhez képest, melynek okai a nem létező vállalkozások 
kivezetése mellet a vállalkozások adófizetési hajlandósága és a behajtás eredményességének együttes 
hatása.  

A legnagyobb adóbevételt az iparűzési adó eredményezi. Az adó alanyainak száma a 2000. évtől 
napjainkig folyamatosan növekszik. Ugyanakkor az adóerő képesség csökken, mely az adóbevételek 
csökkenéséhez vezet. Ez alól kivétel az autópálya beruházást végző cégek. Fontos kiemelni, hogy az 
iparűzési adó erőképesség és az SZJA kiegészítés összefügg. Csökkenő iparűzési adóerő képesség esetén nő 
az SZJA kiegészítés, ellenkező esetben pedig csökken. Az önkormányzatnak tiszta bevétele ”csak” az 1,4 
százalékpont feletti összeg. 

Az éven túli hátralékok összege jelentősen csökkent 2011.-ben, a tárgy évben további enyhe 
csökkenés tapasztalható. Az összes adóhátralék viszont egy enyhe növekedést mutat.   

Az iparűzési adó adóztatását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, illetve Őcsény Község 
Képviselő-testület 17/2007. (XI.30) rendelete szabályozza. 
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Gépjármű adó 
 

Év 

Adó- 
alanyok 
száma 

fő 

Adótárgyak 
Száma 

 
Db 

Folyó évben 
kivetett adó 

Beszedett adó Saját költség-vetést 
érintő beszedett adó 

Központi költség-vetést 
érintő adó 

2000    4718 2359 2359 

2001 509 695 6778 5636 2818 2818 

2002 541 723 6634 4846 2423 2423 

2003 569 778 6632 6386 6386 - 

2004 648 958 12868 9822 9822 - 

2005 713 1116 12169 11229 11229 - 

2006 718 1224 12837 11219 11219 - 

2007 809 1156 12355 13459 13459 - 

2008 792 1235 13413 13575 13575 - 

2009. 815 1268 14627 13082 13082 - 

2010.  810 1205 15830 14456 14456 - 

2011 808 1227 14500 15524 15524 - 

2012. 11.30.-án 805 1181 15500 13127 13127 - 

 
A táblázatból is kitűnik, hogy a 2007. évtől jelentősen megnőtt a gépjármű adóbevétel, pedig az 

adótárgyak száma csökkent. Ez elsősorban az adóbehajtásnak köszönhető. Ugyancsak fontos lépés volt az 
adótárgyak számának ismételt növekedése 2008.-ban és 2009.-ben. A kintlévőség 2006.-ban érte el a 
legmagasabb összeget, azóta lassú ütemben ugyan, de folyamatosan csökken. Sajnos ez alól kivétel a 2010. 
év, melynél jelentős növekedés tapasztalható. Ez vonatkozik az egy éven túli adóhátralékokra is.  
 

Sajnos az adóhátralék nem teljesen a való képet mutatja, még mindig nagyszámban fordul elő, hogy 
a gépjármű az eladás után nem kerül átírásra. A törvény szerint az adóhatóság csak a központi 
nyilvántartást használhatja, tehát az Okmányirodánál lehet az ügyfélnek az ügyet elrendezni. A forgalomból 
való kivonás ebben az esetben nem vezet célra. 2011.-ben 37 gépjármű került kivonásra. 

2009.-től folyamatosan csökken az adóalanyok és az adótárgyak száma is. 
A gépjárműadóra vonatkozó rendelkezéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

tartalmazza. Ezen adónemnél az önkormányzatoknak szabályozási lehetősége nincs. 
 
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója 
 

Év Adóalanyok száma Befizetett adó Hátralék 

2000   0 

2001 15 2781 0 

2002 22 1795 0 

2003 8 362 0 

2004 1 484 0 

2005 1 52 0 

2006 1 18 0 

2007 0 0 0 

2008 2 141 0 

2009 1 120 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012. 11 .30.-án 0 0 0 
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Önadózásos adónem, az adóról a befizetést követő évben kell bevallást adni, az előírás utólag 
történik. 2003. január 1.-től változás történt a szabályozásban, miszerint mentesül az adó megfizetése alól 
az a bérbeadó, aki a bérlővel legalább 5 évre szóló bérleti szerződést köt. 

Az új szabályozás következtében 2004-től csökkent az adóalanyok száma és a befizetett adó 
összege. 2007.-ben pedig nem volt ilyen bevétele az önkormányzati adóhatóságnak. 

A bevallás tekintetében az iránymutatást a személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 74. 
§-a adja meg.  
 

Az eddigi adatok alapján az önkormányzat tényleges adóbevétele kiegészítve pótlék és bírság 
bevételekkel az alábbiak szerint alakult (az adatok ezer forintba kerültek bemutatásra): 
 
Az adónemmekel kapcsolatos egyes adatok (ezer forintban): 
 Helyi adók Gépjárműadó Termőföld Pótlék Bírság Összesen 

2000 8045 2359    10404 

2001 15601 2818 2781 65 8 21273 

2002 18155 4846 1795 80 13 24889 

2003 14832 6386 362 14 12 21606 

2004 16796 9822 484 69 28 27199 

2005 22721 11229 52 78 49 34129 

2006 18643 11219 18 327 7 30214 

2007 27520 13459 0 350 35 41364 

2008 80224 13575 141 451 16 94407 

2009 98024 12388 120 85 429 111046 

2010 73314 14456 0 81 565 88416 

2011 47397 15524 0 29 424 63374 

2012 54426 13127 0 154 242 67949 

 
A 2012. évi adatok november 30.-i állapotot tartalmaznak. 
 

Az itt feltüntetett adatokat különböző eljárási cselekmények befolyásolhatják, pl: elévülés miatti 
törlés, felszámolt vállalkozások adótartozásának behajthatatlanság címén való törlése, stb. A település éves 
költségvetéséhez képes az adóbevételek az elmúlt évekhez képest jelentősen növekedtek 2008. és 2009.-
ben. E növekedést az iparűzési adó növekedése produkálta. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az SZJA 
kiegészítéssel kapcsolatos összefüggés miatt a többletbevétel ennél lényegesen kevesebb. A 89,3 millió 
forintos iparűzési adóból a 1,4% feletti rész a „saját bevétel”, mely 26,8 millió forint volt 2009.-ben. 2010.-
ben Az összes adó bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, melynek legfőbb oka az adó mértékeinek 
mérséklése (iparűzési adó 1,7%, kommunálisadó 4.000,- Ft). Tovább torzítja a képet, hogy az iparűzési 
adónál több mint 20 millió Ft-ot kellet visszautalni egy cégnek. 



 24 

 
Talajterhelési díj 

Év Adóalanyok 
 száma 

Folyó évben 
 kivetett adó 

Beszedett adó Hátralék 

2005 315 418 397 111 

2006 308 1414 503 911 

2007 283 3092 1091 2001 

2008 240 3000 1603 1397 

2009 173 1000 1072 0 

2010 173 1000 759 241 

2011 168 1000 700 541 

2012 145 1000 804 737 

 
A talajterhelési díj megfizetésének szabályairól a 2003. évi LXXXIX. törvény, illetve Őcsény Község 

Képviselő-testületének 13/2004. (VII.8.) számú rendelete rendelkezik. 
E adójellegű bevétel várhatóan fokozatosan csökken, mivel a csatornahálózatra történő rákötések 

száma jelentősen emelkedik. E tendenciát erősíti a törvényi szabályozás is, mely szerint az igén februárjától 
a díj mértéke a háromszorosára emelkedett. A 2005. évhez képest több mint felére csökkent az adóalanyok 
száma. Ez a szám várhatóan tovább fog csökkeni. A hátralékok egy enyhe növekedést mutat. Ennek oka, 
hogy évente csak egyszer kerül sor az adó mértékének megállapítására (bevallására) és ez jelentős összeg is 
lehet. 

Fontos megjegyezni, hogy hasonlóan a többi adónemhez, ennél az adótípusnál is csak az egy éven 
túli tartozásokat lehet bevonni az adóvégrehajtás körébe. Ezen adóbevételek mennyisége egyre csökken a 
szennyvízhálózatra történő rákötések, és a mentességek miatt. E területen lényeges változások nem 
várható, mert a szennyvíz rákötések mértéke jelentősen nem fog növekedni ez elkövetkező időszakban. 
 
 
Egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások 
 

Az Önkormányzati adóhatóságok feladata az egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartása, kezelése, beszedése és elszámolása. E körbe tartoznak azok a köztartozások, igazgatási, 
bírósági, szolgáltatási díjak stb., melyekre a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el.   
2003. január 1. napjától az Art. Végrehajtási ügyekben, lehetőséget biztosított a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár közvetlen megkeresésére. Ez komoly segítség a végrehajtás eredményessége terén, elsősorban a 
munkahelyek felkutatásában, így a tartozások letiltásában. Ha letiltás útján a tartozást nem lehet rendezni 
(pl: nincs jövedelem), marad az önkéntes befizetés, vagy az esetleges ingó-ingatlan végrehajtás. 

A szabálysértési bírságban meglévő tartozás fennállása esetén – amennyiben letiltható jövedelem 
hiányában az Szt. lehetővé teszi – a pénzbírság közérdekű munkára, vagy elzárásra történő átváltoztatására 
is sor kerülhet.  
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ezer Ft 

 Behajtott pénzbeli Átváltott közérdekű munkára Behajtatlan Visszavont 

2006 94 193 0 0 

2007 35 464 0 3 

2008 16 322 0 1 

2009 369 1012 0 1 

2010. 645 1041 0 0 

2011, 602 725 0 0 

2011.11.30.-án 461 797 0 0 

 
A táblázatból is kiderül, hogy jelentősen megnőtt az idegen behajtások száma 2009 évben. 2010-

ben ez a magas szám majdnem a duplájára nőt.  
 

Kiindulási alapként szolgálhat az a tény, hogy a központi költségvetési támogatások összege 
fokozatosan csökken, viszont az ellátandó feladatok köre ezzel arányosan nem változik, sőt növekszik. Az 
önkormányzatok saját bevételeik egyre nagyobb hányadát kénytelenek a kötelező feladatok ellátására 
fordítani, azaz kevesebb marad a szabad felhasználásra, így fejlesztésre. Ez a tendencia – ismerve az állami 
költségvetés jelenlegi helyzetét – várhatóan a jövőben sem fog változni, sőt oda is elvezethet, hogy egyes 
önkormányzatok adóbevételeik felhasználásáról szabadon nem dönthetnek. Ugyanis csak akkor 
vállalhatnak fel plusz feladatot, ha a kötelezőkről már gondoskodtak. Ezért az önkormányzatok arra 
kényszerülhetnek, hogy a lakosság terhelését új adók bevezetése mellett fokozatosan növeljék. Erre példa 
az ingatlanadó. Azt a célt, vagyis a bevétel növelését szolgálja továbbá az a törvényi módosítás is, amely a 
gépjármű súlyához igazodó adót december 31.-ei hatállyal eltörölte, s 2007.01.01.-től a gépjármű 
teljesítménye (KW) szolgál az adó alapjául (kivéve a tehergépjárműveket). Településünkön a legnagyobb 
adóbevételt biztosító iparűzési adó jövőre jelentős mértékben fog csökkeni, melyet két tényező alapoz 
meg. A Képviselő-testület 2013. január 1.-től 2%-re emelte meg az adó mértékét. Az emeléssel várhatóan a 
következő évben kb. 25 millió forinttal nőhet a helyi adó bevétel. Az önkormányzat gazdálkodásában a helyi 
adók kitüntetett szerepe prognosztizálható. Így kitüntetett szerep jut az ezzel kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátására is, amelynek eredményessége, jelentősen befolyásolja önkormányzatunk 
gazdálkodását. A közeljövőben az állami szerepvállalás az önkormányzatok esetében tovább fog csökkenni 
várhatóan. A helyi adótörvény változásainak iránya még nem tisztázott. Fontos kiemelten megjegyezni, 
hogy a teherbíró képességet feltétlenül figyelembe kell venni. 
 
(Forrás: Helyi adókról szóló beszámoló 2012) 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

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

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, 
munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 
következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

 
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 
feladatellátásba történő bevonását. 
 

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. § 

Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti 
különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, stb.  

Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen 
helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem 
minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete 
alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos 
megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív 
szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, 
amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési 
szabályok meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya9 

 
Tolna megyei területi adatok: 

A gazdasági aktivitás alakulását elsődlegesen foglalkoztatottak létszámában bekövetkezett 
változások határozzák meg. 2011-ben a megye 15 éves vagy annál idősebb népességéből összesen 87 ezren 
dolgoztak, 0,7 százalékkal kevesebben, mint tíz évvel korábban. Miután a megye lakónépessége ennél 
nagyobb arányban, 7,7 százalékkal csökkent, javult – 35,2-ről 37,9 százalékra emelkedett – a 
foglalkoztatottak teljes népességre vetített aránya. A foglalkoztatott férfiak és nők létszámában tíz év alatt 
alig történt változás, a két nem között a legfőbb különbséget népességen belüli arányuk jelenti. A férfiaknak 
ugyanis több mint négytizede, a nőknek alig egyharmada dolgozott az adatfelvétel időpontját megelőző 
héten. 

A foglalkoztatottak korszerkezete jelentősen átrendeződött az ezredfordulót követően. A 2011. évi 
cenzus adatai szerint a legtöbb foglalkoztatott (13,3 ezer fő) a 35–39 évesek közül került ki, majd őket 
követte (12,6 ezer fővel) a 40–44 éves korosztály. (Tíz évvel korábban a két legnépesebb korcsoport a 45–
49 és a 40–44 éveseké volt, előbbiben 14,3 ezren, utóbbiban 13,5 ezren dolgoztak.) Általánosságban 
elmondható, hogy az előző népszámlálás óta a fiatalok körében csökkent, a 49 év fölöttieknél jelentősen 
növekedett a foglalkoztatottság. A legfiatalabb, 15–19 évesek korcsoportjába tartozók száma a harmadára 
esett vissza, alacsony foglalkoztatásuknak legfőbb oka az összeírás idején érvényben lévő 18 éves 
tankötelezettségi korhatár. A 20–24 éves foglalkoztatottak száma négytizedével csökkent, a 25–29 évesek 
közel negyedével lettek kevesebben. E két korosztályban a tíz évvel korábbiakhoz képest jelentősen 
megnőtt a felsőfokú tanulmányokat folytatók száma, emellett az oktatás időtartamának 
meghosszabbodásával a munkába állásuk ideje is kitolódott. A 35–39 évesek körében ötödével nőtt, a 45–
49 éveseknél viszont ugyanennyivel csökkent a foglalkoztatottság. A 49 év feletti korosztályokban, főként a 
nyugdíjkorhatár emelkedése miatt, a foglalkoztatottsági szint is növekedett. Ez leginkább az 55–59 
éveseket, azon belül is a nőket érintette, utóbbiak közül négyszer annyian dolgoztak, mint korábban, a 
foglalkoztatottakon belüli arányuk 2,7-ről 11,4 százalékra emelkedett.  

A két cenzus között eltelt időben a gazdasági aktivitás mutatói közül egyedül a munkanélkülieké 
növekedett, 2011-ben 11,4 ezer fő vallotta magát munkanélkülinek, ami 8,0 százalékkal haladta meg a tíz 
évvel korábbit. Ezen belül a férfiak száma 7,7 százalékkal visszaesett, a nőké viszont jelentős mértékben, a 
harmadával emelkedett. Az állástalanok között korábban a férfiak erős túlsúlya volt jellemző, mára azonban 
kiegyenlítettebbé vált a nemek aránya, a munkát keresők 52 százaléka volt férfi és 48 százaléka nő. Az előző 
népszámláláshoz képest az állástalanok száma a nők körében – a 20 év alattiak kivételével – valamennyi 
korcsoportban növekedett. Legnagyobb mértékben, öt és félszeresére az 55–59 év közöttieké gyarapodott. 
A férfiaknál a 2001. évinél nagyobb arányú munkanélküliséget a 30–39 és az 50–64 év közöttieknél 
regisztráltak.  
 
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 907 946 1853 46 5,1% 62 6,6% 108 5,8% 

2009 891 762 1653 66 7,4% 86 11,3% 152 9,2% 

2010 878 942 1820 50 5,7% 96 10,2% 146 8,0% 

2011 878 934 1812 68 7,7% 72 7,7% 140 7,7% 

 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

                                                           
9 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők számára, 
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 108 152 146 140 

20 éves és fiatalabb 
fő 2 12 6 9 

% 1,9% 7,9% 4,1% 6,4% 

21-25 év  
fő 18 23 27 25 

% 16,7% 15,1% 18,5% 17,9% 

26-30 év 
fő 13 15 23 14 

% 12,0% 9,9% 15,8% 10,0% 

31-35 év 
fő 12 22 15 18 

% 11,1% 14,5% 10,3% 12,9% 

36-40 év 
fő 21 28 26 16 

% 19,4% 18,4% 17,8% 11,4% 

41-45 év 
fő 8 12 12 17 

% 7,4% 7,9% 8,2% 12,1% 

46-50 év 
fő 15 15 16 11 

% 13,9% 9,9% 11,0% 7,9% 

51-55 év 
fő 14 18 12 16 

% 13,0% 11,8% 8,2% 11,4% 

56-60 év 
fő 5 6 9 13 

% 4,6% 3,9% 6,2% 9,3% 

61 év felett 
fő 0 1 0 1 

% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 

 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 46 62 108 21 26 47 45,7% 41,9% 43,5% 

2009 66 86 152 31 35 66 47,0% 40,7% 43,4% 

2010 50 96 146 15 41 56 30,0% 42,7% 38,4% 

2011 68 72 140 31 35 66 45,6% 48,6% 47,1% 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 200 226 426 2 1,0% 5 2,2% 7 1,6% 

2009 203 235 438 5 2,5% 11 4,7% 16 3,7% 

2010 206 228 434 5 2,4% 11 4,8% 16 3,7% 

2011 210 228 438 10 4,8% 10 4,4% 20 4,6% 
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A községre is jellemző a nyilvántartott álláskeresők között korábban a férfiak túlsúlya, amely 2011-

re kiegyenlítetté vált a nemek között. Az álláskeresők száma a korábbi években a 36-40 év közötti 
korosztályt érintette a legnagyobb mértékben, amely mára áttevődött a 21-25 évesek körére.  A 18-29 év 
közötti pályakezdő álláskeresők emelkedő száma is ezen korosztály veszélyeztetettségét igazolja. A tartós 
munkanélküliek száma emelkedő tendenciát mutat mindkét nemnél.   

 
A gazdasági válság következtében sok munkahely megszűnt, illetve kevesebb alkalmazottal 

végeztetik el a munkát. Megfigyelhető tendencia, hogy a munkanélküliek nagy része tartósan kiszorult a 
munkaerőpiacról, a 2011-es évben még az alkalmi munkavállalás lehetősége is lecsökkent, nehezen jutottak 
hozzá az idényjellegű munkákhoz is, mint például a mezőgazdasági vagy építőipari napszámos-, és 
segédmunkákhoz. 
(Forrás: SZMJV Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Központ 2011. évi beszámolója) 
 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek10 foglalkoztatottsága 

 
Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy település, 

illetve térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település népességmegtartó 
erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális tényezők, és az eszközellátottság 
tekintetében is. Adott település alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező népességének arányát 
mindez együttesen határozza meg, különösen akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező 
városok elszívó hatása által generált magas fiatalkori elvándorlásra.  

A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy település lakosságának iskolai 
képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában magasabb végzettséget is 
jelent. 
 
Tolna megyei területi adatok: 

A legmagasabb iskolai végzettség szerint a foglalkoztatottak 14 százaléka legfeljebb az általános 
iskolát végezte el, közel egyharmada rendelkezett szakmával (a férfiak majdnem kétszer annyian, mint a 
nők), másik egyharmadának volt érettségije és közel egyötödének diplomája. Utóbbi két kategóriában a nők 
voltak többségben.  

Az állástalanok közt kiemelkedően magas az alacsony végzettségűek aránya, közülük minden 
harmadik legfeljebb az általános iskola 8 osztályát fejezte be. A munkanélküliek több mint egyharmadának 
volt szakmája és közel egynegyedének érettségije. A diplomások az állástalanok 7,2 százalékát tették ki. Az 
alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya a férfiak és nők között nem mutatott eltérést, a szakmai 
oklevelet szerzettek körében a férfiak, az ennél magasabb iskolai végzettségűek esetében a nők voltak 
többségben. Az elhelyezkedés nehézségeit a fiatalok a tanulmányi idő megnyújtásával, magasabb 
képzettség(ek) megszerzésével, az idősebbek a különböző nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 
igénybevételével próbálták meg kivédeni. A munkanélküliek gazdaságilag aktív népességen belüli rátája 3 
százalékponttal, 15,3 százalékra emelkedett. 
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 2062 1074 988 1777 887 890 285 13,8% 187 17,4% 98 9,9% 

2011 2196 1122 1074 #ÉRTÉK! nincs adat nincs adat #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

                                                           
10 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 108 2 1,9% 39 36,1% 67 62,0% 

2009 152 5 3,3% 55 36,2% 92 60,5% 

2010 146 3 2,1% 49 33,6% 94 64,4% 

2011 140 4 2,9% 55 39,3% 81 57,9% 

 
 2001-es adatok állnak rendelkezésre az alacsony iskolázottság vizsgálására 13,8% az általános 
iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma a 15 évnél időseb korosztályban, nemenkénti megoszlásban a 
nők aránya a magasabb 17,4%.  A legalább általános iskolát végzettek száma viszonylag magas a település 
összlakosságához képest. 
 
 A munkanélkülieknél megfigyelhető a 8. általános iskolánál alacsonyabb végzettségűek számának 
emelkedése. Az álláskeresők 1/3-ának csak általános iskolai végzettsége van. A nyilvántartott álláskeresők 
közül a településen az alacsony iskolázottsággal rendelkezők aránya nagyon magas.  
 
 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
 

 év 

általános iskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 év 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

 
Általános iskolai felnőtt oktatásra van lehetőség a Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége által. A képzésen résztvevők számáról a településnek nincs információja.  
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c) közfoglalkoztatás 

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 45 2% 6 nincs adat 

2011 59 4% 8 nincs adat 

2012 55 3% 7 nincs adat 

 
 Az aktív korú lakossághoz képest a közfoglalkoztatottak száma nem jelentős. A közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 2010 és 2012 között 50 fő körül mozog. A közfoglalkoztatás a munka világába való 
visszavezetés meghatározó módja a településen.  
 

 

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.) 

 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 
 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

vendéglátóhelyek 
száma 

állami szektorban 
foglalkoztatottak 

száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 20 7 2 0  55829 72066  0  0 

2009 30 12 5 

0  

63651 102496  0  0 

2010 32 13 6 

0  

61620 73314  0  0 

2011 45 29 8 

0  

44100 44151  0  0 

 
A foglalkoztatottsági igény és a helyi lakosság képzettségi szerkezete között a munkaerő 

foglalkoztatási integrációjához a feltételeket meg kell teremteni. 
A kivetett iparűzési adó és a befizetett iparűzési adó mértéke megmutatja, hogy a meglévő 

gazdasági kapacitások ténylegesen realizálják a prognosztizált bevételt. 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.)  

Ezen esélyek javítására igyekszünk minél több személyt bevonni a közfoglalkoztatásba. 
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3.2.11. számú táblázat – 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 

megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

10 perc 7 13 perc 6 8 perc     

Megye-
székhely 

10 perc 7 13 perc 6 8 perc     

Főváros 2 óra 0 2,5 óra 5 2,5 óra     

 
 
 A településend élőket nagyon jól hozzásegíti a közlekedés (autóbusz, vonat) munkahelyeik 
elérésében. Mindkét tömegközlekedési céggel az Önkormányzat jó kapcsolatot ápol. Rendszeres az 
igényfelmérés, illetve van lehetőség javaslattételre a közlekedéssel kapcsolatban. Az autóbuszjáratok 
szintúgy a vonatjáratok jól igazodnak a munkába beutazáshoz, illetve hazautazáshoz.  
 
 
 

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

 
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 
 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs    

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

van tanfolyamok 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

nincs    

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

nincs    

 
 
 A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetét, képzéshez, 
továbbképzéshez való hozzáférésüket a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Munkaügyi 
Központja nagymértékben segíti. A Munkaügyi Központban az oktatáshoz ingyenesen való hozzáférés, az 
útiköltség térítés, a képzés alatti támogatás segíti a képződést a fiatalok körében.  
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3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  fiatalok száma 
 

év 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 
                

 
 
 

 A fiatalok foglalkoztatásának megkönnyítésére irányuló programokról, illetve az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenet megkönnyítésére szolgáló programokról nincs adata a településnek.  
 
 
 
 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 
 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs    

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

van tanfolyamok 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs    

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

nincs    

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

nincs    

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

nincs    

 
 

FIP pont működik a község Könyvtár-Teleházában, melyben az állásajánlatok megtekintése mellett, 
önéletrajzírás, fénymásolás, internethez való hozzájutás biztosított.  
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g) mélyszegénységben élők és romák11 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 
Őcsény Község Önkormányzata nem rendelkezik ilyen jellegű saját fenntartású intézménnyel.  

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál 

érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz között erős összefüggés 
található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak együtt) és azokon belül a roma 
származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb valószínűséggel a hátrányos 
megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az 
egészségi állapottal, a származással és az életkorral összefüggő foglalkozási  diszkrimináció  járul  hozzá.12  

„A munkaerőpiacon a romákat sújtó diszkrimináció leggyakrabban a munkára való jelentkezés során valósul 
meg. Természetesen arra is akadhat példa, hogy a roma munkavállalót alkalmazzák, de a munkahelyen 
főnöke vagy esetleg kollégái cigány származása miatt olyan légkört teremtenek számára, amelyben hosszú 
távon nem képes megmaradni. Előfordul, hogy egy csoportos létszámleépítés során a munkáltató 
elsősorban és nagyobb számban a roma beosztottjaitól válik meg szívesebben. A munkaügyi diszkrimináció 
egyik speciális típusa a települési önkormányzatok által szervezett közhasznú-, közcélú munkák keretében 
megvalósuló hátrányos megkülönböztetés. Ennek egyik formája, amikor a munkára kötelezett romákat 
kizárólag a „legalantasabb” munkák (utcaseprés, szemétszedés, ároktisztítás) elvégzésére kötelezik iskolai 
végzettségtől függetlenül, míg a közhivatalokban (polgármesteri hivatal), közintézményekben (iskola, 
óvoda) kizárólag nem romák dolgozhatnak. Találkoztunk olyan esettel is, amikor a romákat a közhasznú 
foglalkoztatás során munkaszerződés, megfelelő munkaruha, szerszámok, és védőital nélkül dolgoztatták, 
embertelen körülmények között. Végezetül, említsük meg a roma társadalmat feltűnően nagy arányban 
sújtó fekete foglalkoztatást, melynek során a kiszolgáltatott roma brigádok az embert próbáló körülmények 
között, sokszor lakóhelyüktől több száz kilométerre elvégzett munka után fizetség nélkül kénytelenek 
hazatérni.” … „A gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális foglalkoztatási jellemzők miatt, 
szükséges a munkavállalók között megkülönböztetést tenni, de ez nem jelentheti az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését. Ilyen, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű 
feltételre alapított arányos megkülönböztetés, ha azt a munka jellege vagy természete indokolja. 

Megengedett továbbá a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai 
hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az 
adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási 
követelményen alapuló megkülönböztetés.”13 

A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok 
ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, vagy a 
területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 

A hátrányos megkülönböztetésben részesülők számáról a közfoglalkoztatás területén nem 
rendelkezik az önkormányzatunk adattal.  
 
 

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

                                                           
11

 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása 
az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
12 http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf 
13 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, http://www.neki.hu/kiadvanyok/valtozasok/diszkriminacioafoglalk.htm 
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 A képviselő-testület 2006. október 25-i ülésén fogadta el a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 
10/2006.(X.27.) rendeletét, melyben az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatási formákat szabályozta: 
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
- beiskolázási segély 

 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény részben pénzbeli, de főként természetbeni támogatást 
nyújt az arra szociálisan rászoruló gyermekek számára. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt helyi rendeletünk nem szabályozza, ebből következően a 
gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelően kerül megállapításra a támogatás. 
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§.-a alapján a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság az idézett törvény: 

- 148.§. (5) bekezdése a.) és b.) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményének, 

- a 20/A.§.-ában meghatározott egyszeri támogatásra (ez évi két alkalommal – augusztus és 
november hónapokban- gyermekenként 5.800,- Ft pénzbeli ellátást jelent), illetve jogosít, 

- Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére jogosíthat fel 
(tankönyvtámogatás, útravaló ösztöndíj program, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
felsőfokú tanulmányát elősegítő program). 

 A fenti pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos statisztika az alábbiak szerint alakult 
2011 évben: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 - támogatásban részesítettek száma 190 
 ebből: - természetbeni támogatásban részesülők száma  190 
 - 2011-ben megállapított támogatások száma 175 
 - 2011-ben megszüntetett támogatások száma 170 
 - elutasított kérelmek száma 7 
 - támogatásra felhasznált összeg                                                     2,007 millió Ft 
 
 - támogatásban részesítettek száma 190 
 ebből:  -   0 –   6 éves 37 
 -   7 – 14 éves 82. 
 - 15 – 18 éves 43 
 - 19 évtől 28 
 
 - támogatásban részesített családok száma 85 
 ebből:  - 1 gyermekes család 31 
 - 2 gyermekes család 32 
 - 3 gyermekes család 13 
 - 4-5 gyermekes család 8 
 - 5 vagy annál több gyermekes család  1 

- a fentiekből egyedülálló szülő 41 
  
Családok jövedelmi helyzete: 
 - nyugdíjminimum felét nem éri el  4 
 - nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el   35 
 - nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja 46 
 
 
 A fenti statisztikai adatokból a következő megállapítások vonhatók le: 
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 a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamennyien természetbeni formában kapja a 
támogatást, 

 a családok 45,9%-ánál a havi jövedelem nem éri el (!) a nyugdíjminimumot, 
 a családok 48,2%-a egyedülálló szülőt jelent. 
 Az elutasított kérelmek a jövedelem határok túllépésével indokolhatóak. 

  
Gyermekétkeztetés: A település Konyháján az étkeztetés megoldott. Az intézmény iskolásainak 

összlétszáma 194 fő. Napközis ellátásban 74 gyermek részesül, tízórait és ebédet 51 gyermek, csak tízórait 2 
csak ebédet pedig 38 gyermek fogyaszt. Az intézmény óvodásainak összlétszáma 75 fő. Napközis ellátásban 
72 gyermek, tízórait és ebédet 3 gyermek, csak tízórait 0 gyermek fogyaszt. 

 
- Az önkormányzat 2011 évben az alábbi összegű támogatást biztosított: 

július   
 kiskorú  150 fő  870.000,- Ft 
 nagykorú   22 fő  127.600,- Ft 
 összesen 172 fő  997.600,- Ft 
november 
 kiskorú  149 fő  864.200,- Ft 
 nagykorú   25 fő  145.000,- Ft 
 összesen 174 fő            1.009.200,- Ft 
 
A pénzbeli és természetbeni ellátások területén lényeges változás nem történt az elmúlt 

időszakban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak létszáma enyhén növekedett. E 
növekedés a vizsgált időszak szociális helyzet romlásához igazodik. A növekedés viszont kisebb mint  azt a 
munka és szociális helyzet indokolná. Az elutasított kérelmek a jövedelem túllépésekből adódtak. A 
támogatások pénzbeli mértéke a létszámnövekedéssel arányos. 

A gyermekétkeztetésnél az önkormányzat minden igényt ki tud elégíteni. Jelenleg is rendelkezik 
felesleges kapacitással.  Sajnos egyre nagyobb méreteket ölt a nem illetve késve fizetők aránya, mely 
veszélyezteti a pénzügyi stabilitást. A késve fizetők esetében a részletfizetést minden esetben 
engedélyezésre kerül. Az önkormányzat kintlévősége meghaladja a milliós nagyságrendet. Az önkormányzat 
által biztosított támogatás mértéke a létszámnövekedésen túl i összegeket is tartalmaz. 
 
(Forrás: Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2011. évi beszámolója) 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 108 39 36,1% 

2009 163 56 34,4% 

2010 139 84 60,4% 

2011 126 49 38,9% 

 
 

A 15-64 év közötti lakónépesség száma csökkenő tendenciát mutat. Az álláskeresési segélyben 
részesülők száma 2008 és 2011 között tartósan 40% körüli értéket mutat a 15-64 év közötti 
lakónépességből.  
 
 
 
 
 

http://www.ocseny.hu/elemek/html_elemek/testuleti_ulesek/meghivok_eloterjesztesek_hatarozatok/eloterjesztesek/2012-04-25/4.doc
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 
 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 108 23 21,3% 

2009 152 39 25,7% 

2010 146 25 17,1% 

2011 140 30 21,4% 

 
 

A nyilvántartott álláskeresők száma növekedő tendenciát mutat. Az álláskeresési járadékra 
jogosultak száma 30 fő körüli tartósan a településen. A rendszeres jövedelem nélkül élők átlag 20%-a jut 
hozzá álláskeresési járadékhoz.  
 
 
 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

év 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési támogatás) 

Azoknak a száma, akik 
30 nap munkaviszonyt 
nem tudtak igazolni és 
az FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 évesek %-

ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

2008 2 0,12 18 16 0 0 

2009 3 0,18 24 15 0 0 

2010 4 0,24 27 18 0 0 

2011 4 0,24 37 26 0 0 

2012 5 0,3 93 nincs adat 0 0 

 
 
 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök aránya emelkedő tendenciát mutat. A 
munkahelyteremtés, illetve a munkához jutás feltételeinek megteremtése megoldást jelenthetne a 
támogatásból élők reintegrációjára a munka világába.  
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 945 0 4 0 5 5 0 0 

2009 947 0 4 0 5 5 0 0 

2010 947 0 4 0 5 5 0 0 

2011 946 0 4 0 5 5 0 0 

 
 
 

a) bérlakás-állomány 

 
Az Önkormányzat 4 bérlakással rendelkezik, amelyek szolgálati lakásként vannak fenntartva. Ebből 

két lakás ennek a funkciójának megfelelően van használatba vége. A másik két lakás átmeneti jelleggel 
szociális lakásként funkciónál. 
 

b) szociális lakhatás 

 
5 szükséglakás található a községben önkormányzati tulajdonban, amelynek kihasználtsága 

folyamatos és teltházas.  
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Az önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal, illetve a 

településen ilyen jellegű ingatlanról nincs információja.  
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d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
 
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
 

év 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 1 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

 
 
 Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs a 
településen.  
 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
 Lakásfenntartási támogatást a szociálisan rászoruló háztartások fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújt támogatást a Hivatal. Lakásfenntartási támogatásban egyre több 
háztartás részesül a községben az emelkedő statisztikai adatok is ezt mutatják. A Polgármesteri Hivatal a 
2011-es évben két alkalommal pályázatot nyújtott be a Héra Alapítványhoz a díjhátralékkal rendelkező 
szociálisan rászoruló ügyfelek támogatása érdekében. A hivatal és a családgondozó szoros együttműködése, 
a szociálisan hátrányos helyzetű ügyfelek kiválasztása és a környezettanulmány végzése révén valósult meg. 
 

f) eladósodottság 

 
Őcsény Község Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adattal.  

 
 

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

 
 Őcsény község közigazgatási területén belül rendelkezik külterülettel. Anna-major, Mágyva, 
Soványtelek, Gábor-major területén élnek emberek. Közúthálózat és az autóbusszal való közlekedésük 
megoldott. Az önkormányzat igény szerint biztosít számukra ételkihordást, illetve a település kisbuszával 
ügyeinek intézésre van lehetőség.  
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Őcsény község közigazgatási területén nincs szegregátum.  

 

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

 
Őcsény község közigazgatási területén nincs szegregátum.  

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 

 
Őcsény község közigazgatási területén nincs szegregátum.  

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Őcsény község közigazgatási területén nincs szegregátum.  
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátásokat. 
 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 
 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 
szociális intézmény. 
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Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a 
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a 
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2008 0 1 1 

2009 0 1 1 

2010 0 1 1 

2011 0 1 1 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az egészségügyi alapellátás körében folyamatosan biztosított a településen a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, az 
iskolai-egészségügyi ellátás. Ezen kívül a településen található gyógyszertár.  

A település szakellátását a megyeszékhelyen Szekszárdon működő Tolna Megyei Önkormányzat 
Balassa János Kórháza látja el.  
 

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

 
 A felnőtt háziorvos, a gyermek háziorvos, a védőnő, a Családsegítő Központ munkatársa, 
Gyermekjóléti Központ munkatársa folyamatosan együttműködve biztosítja a településen a prevenciós és 
szűrőprogramokat. Prevenciós programokhoz külsős szakembereket, előadókat is meghívnak.  
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
 Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a megyeszékhelyen Szekszárdon van hozzáférés az 
egészségügyi hálózaton keresztül.  
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
 A közétkeztetés a település konyháján megoldott. Az egészséges táplálkozást szemelőt tartva 
állítják össze az ételeket óvodások, iskolások, illetve felnőttek részére.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Őcsény község rendelkezik sportpályával, tornateremmel. A településen működik az Őcsényi 

Sportegyesület, amely a focisták nyújt lehetőséget sportolásra korcsoportonként. A tornatermet az 
Általános Iskola tanulói használják, de egyéni szerveződések is szívesen veszik igénybe (pl.: tornázásra). A 
megyeszékhely a sportolni vágyók igényeit széles körben elégíti ki.  
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre a megyeszékhelyen 
Szekszárdon van lehetőség a település lakosságának.  
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

 
 Őcsény Község Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adatszolgáltatással.  
 

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

 
 Őcsény Község Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adatszolgáltatással.  
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
 A település közéletének szervezése a település önkormányzat és intézményei a két nemzetiségi 
önkormányzat, általános iskola, illetve a civilszervezetek által közösen történik.  

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
 Minden évben Őcsény Község Önkormányzata Közművelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
kiterjesztett ülésen összeállítja a civilszervezettekkel, az általános iskolával, óvodával, nemzetiségi 
önkormányzatokkal, képviselőkkel, közösség szervezővel érdeklődőkkel közösen az éves rendezvény 
naptárát, amelyet közzétesz helyi médián keresztül.  
 

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

 
 Őcsény Község Önkormányzata erre vonatkozólag nem rendelkezik adattal.  
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 
 A településen működő három önkormányzat a Cigány Nemzetiségi a Német Nemzetiségi illetve a 
települési önkormányzat minden évben karácsonyi csomagot állít össze az általuk javasolt személyek 
számára.  

 
 

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

 
 Az Őcsényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat legnagyobb rendezvénye a Duna-menti Nemzetiségi 
Találkozó, amelyet minden évben próbál megszervezni. Nagy népszerűségnek örvend a hagyományőrzésen 
alapuló (zene, tánc) a kilenc Magyarországon élő nemzetiségiek összefogására irányuló törekvése. 
Összefogva a településen működő három önkormányzat minden évben karácsonykor csomagot állít össze 
az általuk javasolt emberek számára. Megalakulása óta folyamatosan szervez gyermekek számára 
kirándulásokat, programokat.  
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A szegénység megelőzése, hatásának mérséklése Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása 

Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 
átöröklődése 

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások 
bővítése 

Lakossági adósságállomány újratermelődése Az állampolgárok életminőségének folyamatos 
vizsgálata. 

Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.  

A roma népesség hátrányos helyzetének 
csökkentése 

Komplex programok bevezetése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-
2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik 
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a 
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 
 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem 
mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy 
településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, 
tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, 
tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az 
ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású 
jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő 
esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek.  
 
 

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

 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer 
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 
egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek 
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Kerületünkben a 
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó 
intézményben, szakmai programban jelen van.  

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az 
egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben vagy 
szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos 
gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos 
gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.   
 
0 – 18 éves korosztály 
  fiú lány összesen 
 

  0 –  2 éves  23 24 47 

  3 –  5 éves 37 24 61 

  6 – 14 éves 120 94 214 

15 – 18 éves 77 72 149 

összesen: 257 214 471 
 

18-60 éves korosztály            1546 

60 éven felüli korosztály   501 

A település lakosság száma összesen  2518 
(2011 december 31-i állapot) 
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 A településre az elmúlt időszakban a lassú népesség csökkenés a jellemző. A születések száma az 
elmúlt két évben viszont egy csekély mértékű emelkedést mutat. A népesség csökkenést a fiatalok 
elvándorlása okozza. A jól képzett fiatal munkaerő a környékre jellemzően nem tud elhelyezkedni. A 60 
éven felüliek aránya a népességen belül meghaladja a 18 éven aluliak létszámát. E tendencia további 
erősödése a település elöregedéséhez vezethet. A fiatalok helyben tartása kiemelt feladat kel, hogy legyen 
mind a település, mint pedig az ország érdekében. 
 
(Forrás: Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2011. évi beszámolója) 
 

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

 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 5 1 26 

2009 5 2 30 

2010 9 1 33 

2011 12 3 47 

2012 15 5 332 

 
A gyermekek veszélyeztetettségének okai 
 

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
Kezelt probléma 

száma 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb) 12 

Gyermeknevelési 20 

Szülői elhanyagolás 5 

Családi konfliktus (szülők egymás közötti, szülő-gyermek közötti) 4 

Szülő vagy család életvitele 2 

Gyermekintézménybe való beilleszkedés 16 

Magatartászavar, teljesítményzavar 4 

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 3 

Fogyatékosság, retardáció 0 

Szenvedélybetegségek 0 

 

http://www.ocseny.hu/elemek/html_elemek/testuleti_ulesek/meghivok_eloterjesztesek_hatarozatok/eloterjesztesek/2012-04-25/4.doc


 46 

 
A veszélyeztetettség okai (részletezés): 

 

 Gyermeknevelési problémák: 
A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a 
csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, alkohol, cigaretta, drogfogyasztás, valamint a 
tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, 
ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a helytelen gyermeknevelési módszerek 
elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása.  

 

 Családi konfliktus: 
A szülők közötti konfliktusok általában családon belül maradnak. A gyermek viselkedésével jelzi a 
problémát, ami inkább lelki bántalmazás és érzelmi elhanyagolás. 
Egyre komolyabb probléma, hogy a kiskorú gyermek bántalmazza társait. Agresszív viselkedést 
mutat iskolában, utcán, otthonában egyaránt. A konfliktusnak ezen formája nem marad rejtve, 
mert a jelzőrendszer tagjai a probléma megjelenését követően a lehető leghamarabb jeleznek. 
  

 Szülő vagy család életvitele: 
Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele. Elsősorban a dohányzás 
jelent gondot, alkohol fogyasztást gyakran titkolják. Egyre gyakoribba a szülőknél is az internet 
függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése. 
   

 Anyagi természetű problémák: 
Nagyon sok család küzd a létfenntartást veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, 
illetve tartóssá válik, ezáltal befolyásolja a gyermekek életminőségét. A szülők helytelen életvitele, 
a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése, a törlesztő 
részletekkel való elmaradás miatt, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz 
anyagi helyzetbe. 
A lakásfenntartási gondokkal sújtott családok helyzetét nehezíti a munkanélküliség is. Nem 
találnak munkát a családok felnőtt tagjai. 
 

 Egyéb: 
Egyre nagyobb problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi 
kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére 
is szükség van, de ők maguk sok esetben tehetetlenek, esetleg egyetértenek a lógással. 

 
 (Forrás: Gyermekjóléti Központ 2011. évi beszámolója) 
 

http://www.ocseny.hu/elemek/html_elemek/testuleti_ulesek/meghivok_eloterjesztesek_hatarozatok/eloterjesztesek/2012-04-25/3.doc
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 

gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 142 nincs adat 0 nincs adat 0 

2009 154 nincs adat 0 nincs adat 1 

2010 168 nincs adat 0 nincs adat 9 

2011 180 nincs adat 0 nincs adat 0 

 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma emelkedő tendenciát mutat. 
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben illetve kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
nem voltak a településen a vizsgált időszakban. Tartósan beteg fogyatékos gyermekek számáról nincs adta 
az önkormányzatnak.  
 
 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
 Gyermekek jogán járó helyi juttatás az óvodáztatási támogatás. Az óvodavezető és az 
önkormányzat szociális ügyintézője közösen minden évben a szolgáltatáshoz való hozzájutást maximálisan 
biztosítják a helyben óvodába járó gyermekek szülei részére.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 
 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 29 92 36 138 0 32 

2009 33 94 38 140 21 33 

2010 34 99 33 140 47 33 

2011 29 105 16 143 52 36 

2012 23 114 16 136 41 36 

 
 
 Őcsény Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a szociális ellátásokhoz való hozzájutás minél 
nagyobb mértékben történő eléréséhez. A település lakosságának, illetve az érintetteknek kiemelt 
figyelemmel való tájékoztatása a szolgáltatáshoz való hozzájutása a településen mondhatni teljes 
lefedettséggel működik.  
 
 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
 Őcsény községben magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs.  
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
 Őcsény község közigazgatási területén nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet.  
 

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

 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 

gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait és 
tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, 
fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.  
 

A veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta 
magába.  
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek 
mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a gyermek számára 
veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat 
eredményezhetnek.  
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, oktatási 
elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi, 
viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A családtagok 
hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek 
testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy 
súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák 
jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.  
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült 
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor 
és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek 
képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran 
találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.  
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a 
bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).  
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek 
térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak. Ehhez csatlakozik az 
önkormányzati támogatás.   
 
A gyermekek védelmét szolgálják a 

 pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, 
természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem 
rendszeréről szóló 4/2006 (II. 27.) számú rendelet tartalmazza. 

 gyermekjóléti alapellátások: a Gyermekjóléti Központ szervezi, a jelzőrendszeren keresztül érkezett 
vagy az önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a védelembe vétel 
előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában. Szolgáltatásai: gyógypedagógiai fejlesztés, 
pszichológus és jogi tanácsadás, mediáció, utcai, lakótelepi szociális munka, készenléti ügyelet, 
kapcsolattartási ügyelet. kórházi szociális munka, kézműves, szabadidős gyermekcsoport 
működtetése 3–12 éves korúak részére, kamaszklub Baba-mama klub, Szünidei film-matiné.  
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 76 

2009 1 87 

2010 1 71 

2011 1 70 

 
 
 A településen a védőnői ellátás folyamatos, jó szakmai színvonalon történik. Őcsényben jó az 
együttműködés az egészségügyi intézmények illetve a szociális hálózat között.  
 
 

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

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

2008 0 0 6347 13740 

2009 0 0 6674 15560 

2010 0 0 6047 14544 

2011 0 0 5990 13072 

 
 
 A házi gyermekorvos való hozzáférés megoldott, jó színvonalú, betöltetlen házi gyermekorvosi 
praxis nincs a településen. Szakorvosi ellátás a megyeszékhelyen Szekszárdon az egészségügyi 
intézményeken keresztül megoldott. Őcsényben jó az együttműködés az egészségügyi intézmények illetve a 
szociális hálózat között.  
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
 Ezen korosztály speciális igényei az egészségügyi, az oktatási és a szociális-gyermekjóléti rendszeren 

keresztül kerülnek kielégítésre. Ehhez ezen társadalmi alrendszerek szoros együttműködése szükséges, 
hiszen az esetek többségében komplex, több területre benyúló problémahalmazzal állunk szemben. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 5 0 

2009 5 0 

2010 5 0 

2011 5 0 

 
 Gyermekjóléti alapellátás, mint kötelezően nyújtandó szolgáltatás településünkön hozzáférhető, 
családi napközin keresztül. A településen működik Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Központ.  

 

e) gyermekvédelem 

 
Védelembe vétel: 

 Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni 
nem tudta (vagy nem akarta), de a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis megoldható volt, 
javaslatot tettek a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására: ez a védelembe vétel kezdeményezése, 
melynek folyamán a jegyző határozatban kötelezi a gyermek szülőjét, adott esetben a gyermeket is az 
együttműködésre. Az év során 10 gyermek volt védelembe véve, védelembe vétel megszüntetésére 2010. 
évben 1 gyermek esetében került sor. Védelembe vétel esetén elkészítették az egyéni gondozási-nevelési 
tervet, biztosították a gyermekjóléti szolgáltatást. 
 
Családjából kiemelt gyermekek száma, szüleinek gondozása:  
  A településen 2011. évben ideiglenes hatállyal fiatalkorú elhelyezésére nem került sor harmadik 
személynél. Egy gyermek átmeneti nevelésbe került nevelőotthonban történő elhelyezéssel. 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Családsegítő Központja, szakmailag önálló 

gyermekjóléti részintézményeként, 2001. január 1-jei hatállyal létrehozta a Családok Átmeneti Otthonát 
Szekszárdon. 
 
Szolgáltatásaink: 
Az otthon lakóinak 

 életvitelszerű tartózkodást (hideg-melegvíz szolgáltatás, mosási-, főzési lehetőség, szükség esetén 
textíliával való ellátás), 

 szociális és mentálhigiénés gondozást, 

 jogi- és pszichológiai tanácsadást, 

 nevelési-családtervezési tanácsadást biztosítunk . 
A családok támogatása során a szociális munka - krízisintervenció, családsegítés, családgondozás, a 
mentálhigiénés segítség -, ventilláció biztosítása, információ nyújtás és a tanácsadás módszereivel 
dolgozunk. 

 

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

 
Őcsény község rendelkezik sportpályával, tornateremmel. A településen működik az Őcsényi 

Sportegyesület, amely a focisták nyújt lehetőséget sportolásra korcsoportonként. A tornatermet az 
Általános Iskola tanulói használják, de egyéni szereződések is szívesen veszik igénybe (pl.: tornázásra). A 
megyeszékhely a sportolni vágyók igényeit széles körben elégíti ki. A szünidei programokat a településen jó 
összefogással a Családsegítő Központ, a Gyermekjóléti Központ, a közösségszervezővel közösen szervezi 
minden évben.  

 

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

 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 
 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 29 92 36 138 0 32 

2009 33 94 38 140 21 33 

2010 34 99 33 140 47 33 

2011 29 105 16 143 52 36 

2012 23 114 16 136 41 36 
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 Őcsény Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a szociális ellátásokhoz való hozzájutás minél 
nagyobb mértékben történő eléréséhez. A település lakosságának, illetve az érintetteknek kiemelt 
figyelemmel való tájékoztatása a szolgáltatáshoz való hozzájutása a településen mondhatni teljes 
lefedettséggel működik. A szociális jólét megvalósulása a településen az Önkormányzat egyik fő feladatának 
tekinti. 
 
 

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

 

 Őcsény Község Önkormányzata a hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtása során nem rendelkezik adattal.  
 
 

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

 
Pozitív diszkrimináció az ellátó rendszeren belül nincs a településen.  

 

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

 
A 2011. évi CXC tv a nemzeti köznevelésről határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók 
körét. A 4.§ 12. pont alapján: kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:  
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 
 

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

 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen 

benyújtott nyilatkozat alapján történik. 2013-ban 85 fő hátrányos helyzetű, 40 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek van nyilvántartva a településen.  

Az óvodába járó gyermekek közül 13 fő (17%) hátrányos helyzetű, a nyilvántartott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 12 fő, (16%). Nincs szegregáció az óvodában. Az óvodában vegyes 
csoportok kerültek kialakításra, de törekszenek arra, hogy a csoport magja tiszta korú legyen.  
 Értesítés sajátos nevelési igényű tanulóról érkezett 2007-ben 13 főről, 2008-ban 11 főről, 2009-ben 
12 főről, 2010-ben 9 főről, 2011-ben 8 főről, 2012-ben 11 főről.  

Sajátos nevelési igényű gyermek az óvodánkba nem jár.  
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 
 A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását minden köznevelési intézmény 
vállalja. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

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

 
 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának 
megelőzése, hatásuk enyhítése  

Programok szervezése, szakemberek képzése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat semmilyen adattal nem rendelkezik a gender szempontok és problémák  
tekintetében. Az Önkormányzat nem rendelkezik gender - szakértelemmel bíró munkatárssal.  

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 
különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az 
otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt 
szenvednének el a férfiakhoz képest.  

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alkotmány 66 és 
70§, Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a társadalmi élet 
minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem 
írja elő jogszabály.  

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 
legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott 
igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi 
egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi 
szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A 
társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások 
egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.  

A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is 
érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Magyarország ígéretet tett 
az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt fontosságot 
tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja felszámolásának, és 
meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg elismert terminológiáját is, a 
gender mainstreaming szóhasználatát. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is 
szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítását szolgáló 
eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, „horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők 
és a férfiak eltérő helyzetét és szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén.  

Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek közötti 
egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk erre: az 
egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos emberek esélyegyenlőségét 
szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a nagypolitikában és a kultúrában 
is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és nők eltérő helyzetére és szükségletére, és észrevesszük 
speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáikat. 
 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A 

foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes körűen 
a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A gyermekes családok 
gazdasági aktivitásáról az önkormányzat nem szolgáltatott adatokat, ilyen jellegű felmérés nem készült a 
településen. 

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a 
ledolgozott munkaidő tekintetében.  

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A település 
nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg.  

A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális 
szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való 
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egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A 
település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes 
anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-
helyzetükről azonban nem készült felmérés. 
 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok 

és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők 
családon belüli túlterheltségéről. Őcsényben családi napközi működik. 
 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Őcsény Község Önkormányzata a nők részvétele a foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

nem rendelkezik adattal.  
 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

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

 

 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

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

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok 

és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők 
családon belüli túlterheltségéről.  
 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért 
kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek 
szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd a 
középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők. A 
gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen 
fogamzásgátlást használjon. 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség 
idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és 
életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között 

egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a 
családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran 
láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a 
segítségnyújtást. 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan 
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a 
testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a községben 
nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket kell 
tenni. 
 
 

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

 

Krízis helyzetben igénybe vehető a Családok Átmeneti Otthona Szekszárdon. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Községünkben a nők szerepe demokratikusan biztosított. A községi önkormányzati 
képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között két nő foglal helyet. Az önkormányzati hivatal 
és a közoktatási intézmények is többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak.  
 

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

 
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Őcsényben nem lelhető fel, ezért az önkormányzat 

tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 
 
 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Tartós munkanélküliség arányának csökkentése. Képzési programok körének szélesítése. 

Gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket 
nevelő család esetében a szegénység kockázata 
magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
során célzott támogatások körének kialakítása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsődlegesen 
gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan teret nyert az a felismerés, 
hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a már meglevő egyéb 
társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan befolyásolják az országok gazdasági 
teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az 
esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú 
diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg 
a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 
1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az 
idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más típusú 
megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb 
típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz. Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti 
diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív 
képnek megfelelően kezdenek el viselkedni. Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta 
diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen 
a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása 
területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve 
is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb 
mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor 
alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 318 454 772 

2009 323 438 761 

2010 314 424 738 

2011 310 442 752 

 
 
 2008 és 2011 közötti időszakban az összes nyugdíjas száma tartósan magas a településen élőkéhez 
képest. Megfigyelhető, hogy ezen időszak alatt végig a nyugdíjas nők száma nagyobb, mint a nyugdíjas 
férfiaké.  
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 373 0 0% 

2009 390 0 0% 

2010 389 0 0% 

2011 384 0 0% 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 0 

 
 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. A településen élő időskorúak a rendszerváltás előtt megszerzett 
munkaviszonyuk alapján csak kevesen részesülnek ebben az ellátásban. A későbbi nemzedéknek a 
munkaviszony megszerzése a nyugdíjba vonuláshoz komoly problémát jelenthet.  
 
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az 
idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség problematikája. A kormány által 
bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, 
hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben 
részesülnek.  
 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

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

 
6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen) 
 

év 
Önkormányzati 

Munkaügyi 
Központ által 
támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

db db db db db 

2008 1 0 1 0 2 

2009 1 0 1 0 2 

2010 1 0 1 0 2 

2011 1 0 1 0 2 
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 Őcsényben az „Őszi Rózsa” Nyugdíjas Egyesület tevékenykedik. A település idős korosztályát jól 
megszólítva végzi tevékenységét. Rendszeres programjaival nagyon jó közösségi szellem alakult ki a tagok 
között. Tevékenységük fontosságának elismerése a települési Önkormányzat részéről a civil szervezetek 
támogatása kapcsán történik. Ezt a fajta támogatás minden évben megkapja az Egyesület a tervezett 
programok ismeretében. Tevékenyen időskor nem csak a munka világában valósulhat meg, ere jó példájuk 
az önkéntes munkavégzés pl.: virágültetetés a közterületeken, Föld napja programban való részvétel 
(közterületeken hulladékgyűjtés), Falukarácsonyán karácsonyi csomag osztás, rendezvényeken 
szervezőként való részvételük stb. 
 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 

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

 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az 

önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. A 
honlapon elérhetők és letölthetők az önkormányzat ügyintézéséhez szükséges dokumentumok.  
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A szociális alapszolgáltatások közül Őcsényben elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres 

segítségnyújtás. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. A 
településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a 10 km-re fekvő 
Szekszárdon van lehetőség. 

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított. A településről lehet 
távolsági és helyközi járatokkal utazni. A községnek van egy kisbusza, amellyel az önkormányzat biztosítja 
többek között az idősek számára az utazási lehetőséget pl: bevásárláshoz, járó beteg ellátás 
igénybevételéhez, Kórházi ellátás igénybevételének eléréséhez stb..  
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008 0 0 0 0 5 0 2 

2009 0 0 0 0 3 0 2 

2010 0 0 1 0 4 0 2 

2011 0 1 0 0 3 0 2 

2012 0 0 0 0 2 0 2 

 
 
 A kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés, biztosított a településen, illetve a 
közeli megyeszékhelyen, akár egyénileg, akár csoportos formában.  
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c) idősek informatikai jártassága 

 
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 
 

év 

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók száma 

fő fő % fő % 

2008 120 4 3,3% 4 3,3% 

2009 117 4 3,4% 4 3,4% 

2010 115 5 4,3% 5 4,3% 

2011 118 5 4,2% 5 4,2% 

2012 122 5 4,1% 5 4,1% 

 
 

A Könyvtár-Teleházban a művelődés szervező minden évben szervez számukra informatikai képzést, 
amely a számítógépek számától függően teltházasan működik. 
 

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

 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 
 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 2 

2009 2 

2010 2 

2011 2 

2012 3 

 
 
 Időseket célzó programok a településen a nyugdíjas egyesület, illetve az informatikai képzés.  
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Önálló életvezetés megtartása.  Szociális, közművelődési szolgáltatások bővítése. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Őcsény Község Önkormányzatának nincs adata a településen élő fogyatékosokról. 

 

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

 
A kormányprogram foglalkoztatáspolitikai célkitűzései között szerepel a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját szolgáló érdekeltségi és támogatási rendszer 

korszerűsítése. 1998. évi XXVI. a fogyatékossággal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról (Fot.) szóló törvény korszerű elveit és annak európai normákat követő szellemét változatlanul 

érvényesnek és alapvetőnek tartja. A fogyatékos személyek integrált, ennek hiányában védett 

foglalkoztatásra jogosultak. "Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében 

nem megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség 

szerint biztosítani kell." (16.§) A Fot. 30.§ (1) c) pontjában felhatalmazást kapott a Kormány arra, hogy 

rendeletben állapítsa meg a speciális munkahely működésének és finanszírozásának szabályait. A Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdésében a Kormány felhatalmazást kap, 

hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazására, foglalkoztatására és a szociális 

foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megállapítsa. 

 

A szabályozás szükségessége, indoka, helyzetértékelés 

Három alapvető tényező indokolja egy új jogszabály megalkotását: 

1. a tartósan akadályozott emberek foglalkoztatását segítő támogatási rendszerben mutatkozó 

diszfunkcionális elemek megerősödése, a támogatások relatív alacsony hatásfoka, a támogatás 

felhasználásának nehézkes ellenőrzése; 

2. nincsenek meghatározva a támogatásban részesülő szervezetek rehabilitációs feladatai, a 

foglalkoztatás minőségével kapcsolatos elvárások; 

3. az európai uniós szabályozásnak megfelelő támogatási rendszer kialakítása. 

 
Őcsény Község Önkormányzatának nincs adata a településen élő fogyatékosokról. 

 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Őcsény Község Önkormányzatának nincs adata a településen élő fogyatékosokról. 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
 Őcsény községben önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok igény 
hiányában nincsenek. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az 
önkormányzat nem nyújt. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 

nincs adat nincs adat 

2009 
nincs adat nincs adat 

2010 
nincs adat nincs adat 

2011 nincs adat nincs adat 

 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 
nincs adat nincs adat nincs adat 

2009 
nincs adat nincs adat nincs adat 

2010 nincs adat nincs adat nincs adat 

2011 
nincs adat nincs adat nincs adat 

 
 
 Őcsény Község Önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre ilyen jelegű adatok.  
 
 

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

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. Egyedül a 

Gyermekorvosi rendelő és Posta épülete (egy komplexum) akadálymentesítése még várat magára, ugyan az 
önkormányzat pályázott rá, de forrás hiány miatt elutasításra került.  
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
 Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. Egyedül a 

Gyermekorvosi rendelő és Posta épülete (egy komplexum) akadálymentesítése még várat magára, ugyan az 
önkormányzat pályázott rá, de forrás hiány miatt elutasításra került.  
 

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

 
 A fogyatékkal élők számára a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosított. Az önkormányzat 
tulajdonában levő épületek (kivéve: Gyermekorvosi rendelő és Posta) fizikai, információs és kommunikációs 
akadálymentesítettsége a szolgáltatásnyújtásnak megfelelően megtörtént.  
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
 Őcsény Község Önkormányzata nem rendelkezik adattal a településen működő munkahelyek 
akadálymentesítettségéről.  
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
 A településen az autóbusz megállóhelyek rámpásítva vannak.  
 

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

 
 Fogyatékkal élő személyek számára külön helyi szolgáltatások nincsenek.  
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

  
Fogyatékkal élők számára a településen pozitívdiszkrimináció nincs.  

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az akadálymentes környezet aránya nem 100 

%-os. 

Akadályok folyamatos, ütemezett 

megszüntetése. 

Fogyatékkal élőkre vonatkozó adathiány. Kezdeményezés. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ezzel 

elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil 
Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 

Őcsényben mindössze néhány civil szervezet működik de erős az összefogás, példaértékű a civilek 
jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos községi rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját programokat, rendezvényeket is 
szerveznek. 
 Ezen kívül tevékenykedik a településen Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. 
 

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

 
 Közfeladatot ellátó szervezet az Őcsény Községért Alapítvány, amely a helyi televízió 
működtetésében, támogatások  
 

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

 
 A településen működő Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, illetve Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a települési önkormányzattal nagyon jó partneri viszonyt mondhat el. Közös 
feladatvállalásuk, a mindenben kiterjed, ahol csak lehet közösen vállalnak fel feladatokat (lásd.: kulturális 
programok szervezése, támogatások, ajánlások stb.).  
 

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

 
 A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagja az önkormányzat. Önkormányzati 
társulásokban is részt veszünk településekkel közös fejlesztési pályázatok kapcsán.  
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A települési önkormányzat minden tekintetben segíti a nemzetiségi önkormányzatok 

tevékenységét. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi élelmiszer csomagot juttat a rászorulóknak. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat német nyelvű színház látogatásának támogatásával segíti a látókörébe 
kerülőket. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
 E szereplők esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységéről nincs tudomása az önkormányzatnak. 
 
 

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

 
E szereplők esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységekben való részvételi hajlandósága még nem 
kutatott terület 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, 

valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program. Az érdekeltek körének meghatározásán túl a kommunikációs formákat, konkrét tevékenységeket 
is tervezni kell. A program eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, hogy az érintettek 
elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e a program végrehajtását. Éppen ezért szükséges 
minden elérhető eszközt és helyi médiumot (honlap, tájékoztató kiadványok, rendezvények, lakossági 
fórumok, helyi sajtó stb.) bevonni a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.   
Fentiek megvalósulása érdekében honalapunkon mind a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, mind az annak 
megvalósulása kapcsán megtett intézkedéseket, elért eredményeket közzétesszük. 
 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

 
A partnerek és a lakosság mind személyesen, ügyfélfogadási időben, mind írásban vagy elektronikus 

úton visszajelezhet a HEP végrehajtásáért felelős köztisztviselőnek. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg. 
Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra nyújtanak megoldást. 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A szegénység megelőzése, hatásának 
mérséklése 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása 

 
Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 

átöröklődése 
Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások 

bővítése 

 
Lakossági adósságállomány újratermelődése Az állampolgárok életminőségének folyamatos 

vizsgálata. 
Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.  

 
A roma népesség hátrányos helyzetének 

csökkentése 
Komplex programok bevezetése 

Gyermekek 
Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának 

megelőzése, hatásuk enyhítése  
Programok szervezése, szakemberek képzése 

Idősek 
Önálló életvezetés megtartása.  Szociális, közművelődési szolgáltatások 

bővítése. 

Nők 
Tartós munkanélküliség arányának csökkentése. Képzési programok körének szélesítése. 

 
Gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a szegénység 
kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
során célzott támogatások körének kialakítása. 

Fogyatékkal 
élők 

Az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-
os. 

Akadályok folyamatos, ütemezett 
megszüntetése. 

 
Fogyatékkal élőkre vonatkozó adathiány. Kezdeményezés. 
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A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása Szociális ügyintéző 
Szekszárdi Járási Munkaügyi Központ 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 
2. Szociális, gyermekjóléti, képzési 

szolgáltatások bővítése 
Szociális kerekasztal tagjai 

 
3. Az állampolgárok életminőségének 

folyamatos vizsgálata. 
Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.  

Szociális kerekasztal tagjai 

 
4.Komplex programok bevezetése Szekszárdi Járási Munkaügyi Központ 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Szociális kerekasztal tagjai 

Gyermekek 
1. Programok szervezése, szakemberek képzése Szociális kerekasztal tagjai 

Idősek 
1. Szociális, közművelődési szolgáltatások 

bővítése. 
Idősekkel foglakozó civil szervezet 

Családsegítő Központ  

Nők 
1. Képzési programok körének szélesítése. Szekszárdi Járási Munkaügyi Központ 

 

 
2. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások körének 
kialakítása. 

Szociális ügyintéző 
Szociális kerekasztal tagjai 

 

Fogyatékkal 
élők 

1. Akadályok folyamatos, ütemezett 
megszüntetése. 

Pályázatíró ügyintéző 

 
2. Kezdeményezés. Szociális kerekasztal tagjai 

 

Jövőképünk 

Őcsény  Község Önkormányzat célja, hogy a községben élő állampolgárok jólétének biztosítása, 

életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ……………………………  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők………………… 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek……………. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek…………… 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén…………… 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők………… 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
 

Intézkedés címe:  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 

Résztvevők és 
felelős 

 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 

Szükséges erőforrások  
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Helyi foglalkoztatási 
eszközök 
alkalmazása 

A szegénység 
megelőzése, 
hatásának 
mérséklése 

        

2 Szociális, 
gyermekjóléti, 
képzési 
szolgáltatások 
bővítése 

Hátrányos helyzetek 
generációkon 
keresztüli 
átöröklődése 

        

3 Az állampolgárok 
életminőségének 
folyamatos 
vizsgálata. 
Szükséglet alapú 
szolgáltatások 
szervezése.  

Lakossági 
adósságállomány 
újratermelődése 

        

4. Komplex programok 
bevezetése 

A roma népesség 
hátrányos 
helyzetének 
csökkentése 

        

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Programok 
szervezése, 
szakemberek 
képzése 

Veszélyeztetettségi 
tényezők 
kialakulásának 
megelőzése, hatásuk 
enyhítése 

        

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Képzési programok 
körének szélesítése. 

Tartós 
munkanélküliség 
arányának 
csökkentése. 

        

2 Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
ellátások során 
célzott támogatások 
körének kialakítása. 

Gyermekét egyedül 
nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő 
család esetében a 
szegénység 
kockázata magas. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Szociális, 
közművelődési 
szolgáltatások 
bővítése. 

Önálló életvezetés 
megtartása. 

        

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadályok 
folyamatos, 
ütemezett 
megszüntetése. 

Az akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os. 

        

2 Kezdeményezés. Fogyatékkal élőkre 
vonatkozó adathiány. 

        

 



3. Megvalósítás 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői és partnerei számára feladatul 

adja és ellenőrzi valósítsák meg, illetve támogassák.  
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket 
és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő 
beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és 
működtet.  

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

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 
esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket, 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő 
beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és 
működtet.  

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
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A megvalósítás folyamata 

 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 

A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött 
célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi 
Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 
Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről az Esélyegyenlőségi 
Felelős felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A …. város/község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően …….. város/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  
 

 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
A……………. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 

 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék14 
 

NÉV15 HEP részei16 Aláírás17 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 

                                                           
14

 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri 
aláírással” igazolt dokumentum 
15

 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
16

 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt 
vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
17

 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


