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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Nagynyárád Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Nagynyárád Község Önkormányzata vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja 
partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 

 
 
Dél-Baranyának ékköve az alig 700 fős település, Nagynyárád. Az évszázadok történelmi viharai során 
sokszor változott meg e kicsi falucska arculata. A község neve eredetileg Narad, majd később Nyárád volt. 
Arról, hogy a település akár a római korban, akár a népvándorlás korában lakott hely volt-e, nincsen adat. A 
falu története azonban okmányokkal igazolhatóan visszanyúlik a XI. század elejéig.  Már I. István idejében 
királyi birtok volt. Valószínűleg legkésőbb a XIV. század elején a közelben egy második Nyárád nevű falu is 
létesült és a kettő megkülönböztetésére a mi Nyárádunk, a „nagy”, a másik pedig a „kis” jelzőt kapta. Ebben 
az időben a községnek már saját temploma és plébánosa is volt. A végzetes mohácsi csata 1526. augusztus 
29-én Nagynyárád szomszédságában, Földvárnál zajlott. A török uralom ideje alatt a baranyai falvak 
háromnegyed része elpusztult, lakosságszáma jelentősen megfogyatkozott. Amikor az egyesült keresztény 
hadaknak sikerült a törököt kiverni és az országot felszabadítani, az országrészt be kellett népesíteni. Mivel 
az ide visszatért magyar és rác lakosság önmagában kevés volt, ezért máshonnan kellett telepeseket 
szerezni. Elsősorban mezőgazdasági termeléssel foglalkozó népeket kellett idetelepíteni, így Mária Terézia 
királynő kezdeményezésére német vidékről sváb családok települtek Nyárádra. 
A második világháború után a falu német lakosságának nagy részét Németországba hurcolták, helyükre a 
Felvidékről elűzött családok érkeztek. Ma a lakosság közel fele német nemzetiségűnek vallja magát, s 
igyekeznek hűen őrizni hagyományaikat. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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1991. óta hivatalos partnerkapcsolati szerződésünk van a németországi Seigertshausennel és 2001. óta a 
szlovákiai Királyrévvel. Mindkét településsel jól működő partnerkapcsolatot ápolunk. 
A falu legnagyobb gondja, az önkormányzat erőfeszítései ellenére, az egyre fogyatkozó népesség és az 
öregedő korfa. Községünkben egy óvodai csoport működik, de az általános iskolai képzés sajnos a kevés 
gyermek miatt megszűnt. A faluban korszerű sportcsarnok van, egy igényesen felújított, régi épületben 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret biztosítunk, mely intézmény keretein belül könyvtár, teleház, 
gyógyszertár, védőnői szolgálat, idősek klubja, valamint a helyi civil szervezetek működnek. 
 
 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 735   

2014 724 99% 

2015 709 98% 

2016 706 100% 

2017 698 99% 

  

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
(A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel 
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
együttes száma.) 
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Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301) 367 331 698 52,58% 47,42%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) N.A. N. A. 9

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 32 32 64 4,58% 4,58%

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 11 9 20 1,58% 1,29%

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 181 194 375 25,93% 27,79%

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 32 31 63 4,58% 4,44%

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 111 65 176 15,90% 9,31%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

%

Korcsoport 
Fő

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
(Állandó népesség száma az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek 
száma, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk). 
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2013 2018 Fő 

15 éves gyermekek száma N.A. N. A.      N.A 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) N.A.  N.A.     N.A. 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) N.A.  N.A.     N.A. 

    

Összesen N.A. N.A. N.A.  

    

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

- 
 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

2013 156 77 202,60%

2014 163 67 243,28%

2015 175 63 277,78%

2016 176 64 275,00%

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK!

3. számú táblázat - Öregedési index

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A település öregedési indexe mutatja, hogy a település elöregedő. Az esélyegyenlőség szempontjából azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy az idősek fokozott ellátására, segítésére van és lesz szükség a jövőben. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

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

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2001 87,0% 80,0% 13,0% 20,0% 

2011 96,0% 92,0% 4,0% 8,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
   

 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS odavándorlás 0601)

Elvándorlás

(TS elvándorlás 0601)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2013 9 23 -14 -19,4

2014 15 15 0 N.A.

2015 11 17 -6 -8,5

2016 12 16 -4 -5,73

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
A belföldi vándorlási mutató szerint az elvándorlás a jellemző. Ez azért aggasztó, mert a falu minden 
szempontból élhető település, kivéve a helyben található munkahelyek számát. Amennyiben a lakosság, 
főleg a fiatalok számára a munkához való hozzáférés megoldódna, a helyben maradás sem jelentene 
számukra gondot. Magyarországon a fizetések elég alacsonyak, különösen igaz ez a vidéki területekre, ezért 
a fiatalok nagy része inkább külföldön keres megélhetést.  
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Év

Élve születések 

száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

2013 4 5 -1

2014 1 5 -4

2015 3 6 -3

2016 4 7 -3

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK!

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A természetes szaporodás szintén negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy az élve születések száma kevesebb, 
mint az elhalálozások száma. Ez is annak a bizonyítéka, hogy a faluban egyre nagyobb arányban élnek idős 
emberek, így a gyermekek és fiatalok mellett egyre inkább ennek a korosztálynak a problémáira kell 
fókuszálnunk. 

 
 
 
 
  

Értékeink, küldetésünk 
 
Bízunk benne, hogy esélyegyenlőségi programunk válaszokat ad, megoldási lehetőségeket kínál arra az 
összetett problémarendszerre, amely napjaink magyarországi kistelepülésein, így Nagynyárádon is jelen 
van: az anyagilag egyre jobban ellehetetlenülő családok, a mélyszegénységben, több éve munka és 
rendszeres jövedelem nélkül élők gondjaira, a növekvő számú, aluliskolázott roma lakosság, a gyermekek, 
nők, idősek és fogyatékkal élők problémáira.  
Tudjuk, hogy önmagában az önkormányzatnak kevés eszköze van arra, hogy ezeket a problémákat egyik 
napról a másikra felszámolja, de hiszünk abban, hogy a település lakosságával, a civil szervezetekkel 
megvalósuló összefogással jobbíthatunk valamelyest e hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
embertársaink helyzetén. 
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Nagynyárád 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.  
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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. 
Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
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 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. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Az önkormányzat az egyes szociális ellátási formákról szóló 3/2018.(II.15.) Ör. sz. rendeletében határozza 
meg a szociális törvényben (1993. évi III. tv.) leírt egyes ellátások helyi szabályait, így települési támogatás 
igénybe vételének feltételeit. A feltételeket az önkormányzat igyekezett a helyi életviszonyokat figyelembe 
véve megalkotni. 

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

Az önkormányzat rendelkezik Helyi Településrendezési tervvel. A tervben alapvető hangsúlyt kap a régi 
építészeti értékek – műemlék római katolikus templom -, valamint a helyi védettség alá helyezett régi 
parasztházak megóvása, amely kifejezi ragaszkodásunkat, tiszteletünket hagyományainkhoz. Ezt az értéket 
igyekszünk továbbadni a felnövő fiatal generációnak is, akiknek nevelésében, a helyi rendezvényeken, 
kulturális programokban mindig különös gondot fordítunk a német nemzetiségi gyökerek ápolására, 
megismertetésére. A helyi lakókörnyezetük iránt a nagynyárádi lakosok rendkívül igényesek, egymással 
szinte versengve csinosítják, szépítik portáikat, jó példát mutatva ezzel gyermekeiknek, unokáiknak. A falusi 
turizmust is erre építve szeretnénk fejleszteni, kapcsolva ehhez másik nagy értékünket, a helyi borokat és a 
szép pincesorainkat. A falusi vendéglátás révén is egyre több család kapcsolódik be a turizmusba. Mivel 
nem remélhetjük nagy vállalkozások, cégek idetelepülését, ezért az önkormányzat az egyik legfőbb 
lakosságmegtartó erőt a civil szervezetekben és a turizmusban látja. 
 
 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

A Mohács Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működik, 
melynek családsegítői heti rendszerességgel fogadják ügyfeleiket az önkormányzatoknál – helyben, nagy 
segítséget nyújtva ezzel az önkormányzatnak a problémás, számtalan gonddal küzdő családok tekintetében 
(ügyintézés, szociális ellátások igénylésében való adminisztratív segítség, életvezetési problémákkal küzdő 
családok rendszeres látogatása, gondozása). A családsegítővel való jó együttműködés elengedhetetlen a 
hatékony segítség érdekében. A családsegítő szolgálat – felmérve az önkormányzati igényeket – nyaranta a 
szociálisan nehéz helyzetben lévő családok gyermekeit külön táborozásra is viszi, amely különösen nagy 
örömet okoz ezeknek a gyermekeknek, akiknek többsége még sosem volt nyaralni a családjával sem. 
 
 

 

 

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

Önkormányzatunk nem rendelkezik semmiféle olyan kutatási anyaggal, amely az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns lenne. Ezt hosszú távon célszerű lenne pótolni. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A két társadalmi réteg – a mélyszegénységben élők és a romák – nem alkotnak közös halmazt. 
 
Az önkormányzat területén főképp olyan cégek vannak, akik valamilyen szolgáltatást nyújtanak a 
lakosságnak, helyi emberi erőforrást nem igényelnek. (Gáz, villany, telefon, internet, víz, 
csatornaszolgáltatók). A ténylegesen működő vállalkozók egyéni vállalkozók, családi vállalkozások. A magas 
munkáltatói járulékok miatt nem tudnak és nem is szükséges alkalmazott személyeken felül 
munkavállalókat foglalkoztatni. 
 
Az önkormányzat lehetőségei:  
Mivel nem rendelkezünk adatokkal a munkanélküliek képzettségéről és képzési hajlandóságáról, ezért az 
önkormányzat adatgyűjtést végez a témában. 
Amennyiben a bejövő információk alapján igény mutatkozik a különböző képzésekben való részvételre, 
felvesszük a kapcsolatot a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályával, hogy elősegítsük az érintettek képzettséghez, ill. munkához jutását. 
 
 

 

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.  

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Nő

(TS 0804)

Férfi

(TS 0803)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2013 235 253 488 13 5,5% 20 7,9% 33 6,8%

2014 236 247 483 13 5,5% 17 6,9% 30 6,2%

2015 225 243 468 7 3,1% 10 4,1% 17 3,6%

2016 224 234 458 7 3,1% 10 4,3% 17 3,7%

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

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

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

37 33 19 20 13 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 2 1 2 1 

% 2,7% 6,1% 5,3% 10,0% 7,7% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 5 3 1 2 1 

% 13,5% 9,1% 5,3% 10,0% 7,7% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 2 3 2 2 2 

% 5,4% 9,1% 10,5% 10,0% 15,4% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 4 4 2 3 1 

% 10,8% 12,1% 10,5% 15,0% 7,7% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 2 5 3 2 1 

% 5,4% 15,2% 15,8% 10,0% 7,7% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 4 3 1 1 1 

% 10,8% 9,1% 5,3% 5,0% 7,7% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 5 3 3 2 1 

% 13,5% 9,1% 15,8% 10,0% 7,7% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 7 6 2 3 1 

% 18,9% 18,2% 10,5% 15,0% 7,7% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 5 3 3 1 1 

% 13,5% 9,1% 15,8% 5,0% 7,7% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 2 1 1 2 3 

% 5,4% 3,0% 5,3% 10,0% 23,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
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 10 20 30 3 9 12 30,0% 45,0% 40,0% 

2009 11 22 33 5 11 16 45,5% 50,0% 48,5% 

2010 10 17 27 5 9 14 50,0% 52,9% 51,9% 

2011 18 25 43 7 11 18 38,9% 44,0% 41,9% 

2012 19 22 41 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma főképp az idősebb korosztályból tevődik össze, 
akik 6 elemi vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez a korosztály már nyugdíjas, nem keres 
munkát.  
 
 

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 
(TS 0901) 

Általános 
iskolai 

végzettség (TS 
0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 130 N.A. #ÉRTÉK! 55 42,3% 19 14,6% 

2014 106 6 5,7% 37 34,9% 11 10,4% 

2015 69 2 2,9% 24 34,8% 12 17,4% 

2016 49 2 4,1% 20 40,8% 10 20,4% 

2017 42 1 2,4% 14 33,3% N.A. #ÉRTÉK! 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma 
(TS 3401) 

8. évfolyamot 
eredményesen 

befejezte a 
felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2013 N.A.   #ÉRTÉK! 

2014 N.A.   #ÉRTÉK! 

2015 N.A.   #ÉRTÉK! 

2016 N.A.   #ÉRTÉK! 

2017 N.A.   #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR 
 
A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, erre igény sincs, és nem is indokolt. 
 
 
 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(fő) - (TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2013 N.A. N.A #ÉRTÉK! N.A #ÉRTÉK! N.A ##### N.A 

2014 N.A. N.A #ÉRTÉK! N.A #ÉRTÉK! N.A ##### N.A 

2015 N.A. N.A #ÉRTÉK! N.A #ÉRTÉK! N.A ##### N.A 

2016 N.A. N.A #ÉRTÉK! N.A #ÉRTÉK! N.A ##### N.A 

2017 N.A. N.A #ÉRTÉK! N.A #ÉRTÉK! N.A ##### N.A 
 

 
Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem ismert.   
 

 

 

c) közfoglalkoztatás: az önkormányzat éves szinten kb. 5-8 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás keretében.  
Főként a közterületek karbantartásával kapcsolatos munkákat végeznek a foglalkoztatottak (fűnyírás, 
kaszálás, parlagfű irtás, ároktisztítás, virágültetés, faluszépítés, önkormányzati ingatlanok karbantartása). Az 
önkormányzat a pályázati lehetőségeket a jövőben is maximálisan ki szeretné használni és minél több 
embert kíván bevonni a közfoglalkoztatásba. 

 

 

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.) 
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 A tömegközlekedési lehetőségek a munkahelyekre való eljutáshoz sajnos nem megfelelőek. Műszakban 
dolgozók számára szinte megoldhatatlan, főként ha kisgyermekes családokról beszélünk. Ezért sokan saját 
személygépkocsival tudnak csak eljárni a munkahelyükre. Ez a probléma sajnos a település fekvésének is 
köszönhető. Régi idők problémája, hogy az autóbusztársasággal nem tudnak a polgármesterek érdemben 
tárgyalni, így pl. az 5 km-re fekvő Bóly kisvárosba egyetlen busz indul reggel 05 óra 30 perckor.  

 

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

Az önkormányzat  segít információk megszerzésével, továbbításával, az önkormányzat informatikai 
rendszerének használatát biztosítja.  

 

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

Helyi foglalkoztatási programokra nincs igény, mert megoldott a közeli Mohácson, ill. Pécsett. Az 
önkormányzat segít az érdeklődőknek a szükséges információk megszerzésében, az informatikai háttér 
biztosításával. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 

Két intézményünk van: a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagynyárádi Óvoda, ahol telített a 
létszám és a munkahelyek speciális képesítést igényelnek.  
Mélyszegénységben élőket és romákat az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében alkalmaz. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésről szóló bejelentés nem érkezett az önkormányzathoz!  
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások: Az 
önkormányzat a szociálisan rászorulók számára az önkormányzati rendeletben írtak és a szociális törvény 
szerinti ellátásokat nyújtja az igénylők számára. Települési támogatáson belül, lakhatási, temetési, újszülött 
és rendkívüli települési támogatást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, iskolakezdési és 
óvodáztatási   támogatást állapítunk meg. 

 
 Közmunkaprogram keretében foglalkoztatjuk a munkanélkülieket. 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101)  

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2013 488 N.A. #ÉRTÉK! 

2014 483 N.A. #ÉRTÉK! 

2015 468 N.A. #ÉRTÉK! 

2016 458 2 0,4% 

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2013 33,00 4,00 12,1% 

2014 30,00 3,00 10,0% 

2015 17,00 3,00 17,6% 

2016 17,00 4,00 23,5% 

2017 15,00 3,50 23,3% 

    

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők átlagos száma 

2016. márc. 1-től  (TS 5401) 
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra, valamint 2015. február 28-áig 

rendszeres szociális segélyre jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma      

(TS 1401) 

Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2013 N.A. #ÉRTÉK! 13,00 39,39% 

2014 N.A. #ÉRTÉK! 8,00 26,67% 

2015 N.A. #ÉRTÉK! 5,00 29,41% 

2016 N.A. #ÉRTÉK! 3,00 17,65% 

2017 N.A. #ÉRTÉK! 3,00 20,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzatnak nincsen bérlakása. Korábban is csak néhány bérlakásunk volt, de ezeknek az állaga az 
idők során annyira leromlott, hogy a korábbi bérlők halála után új bérlőket nem is költöztettünk e 
lakásokba, mert életveszélyesekké váltak. Keressük a pályázati támogatás lehetőségét, hogy újabb 
bérlakásokat építhessünk, mert az itt letelepedni kívánó, családalapítás előtt álló fiatal generáció számára a 
lakhatás rendkívül fontos szempont. 
 
 

b) lakhatást segítő támogatások 

 Az önkormányzat nagyon feszített költségvetéssel gazdálkodik, amelyben egyelőre nincsen forrás arra, 
hogy anyagi eszközökkel támogassuk a letelepedést. Abban tudunk segíteni, hogy üres építési telket 
biztosítunk a családoknak, jóval a piaci ár alatti vételáron. Ezek a minden közművel ellátott telkek 
Nagynyárád belterületén, igényesen kialakított lakóövezetben helyezkednek el. Külterületen, lakóövezeten 
kívül nincsenek lakóházak a faluban. 
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Településünkön nem jellemző a hajléktalanok jelenléte, viszont néhány család igen rossz lakhatási 
körülmények között él, mert néhánynál már évek óta kikapcsolták az áramot, a gázt, a vizet – a 
felhalmozódott tetemes tartozásaik miatt -, s remény sincsen arra, hogy újra hozzáférjenek ezekhez a 
szolgáltatásokhoz, mert a felnőtt családtagok általában hosszú ideje munka nélkül élnek. 
 Az önkormányzat ezen a problémán úgy igyekszik segíteni, hogy e családok részére biztosítja az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Térben, ill. a művelődési házban a tisztálkodás és a ruházat mosásának lehetőségét. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
3.4.1. számú táblázat -Lakásállomány 
 

 

Év

 Lakásállomány 

(db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás 

állomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú 

ingatlanok (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2013 322 3 1 0 0 0 3 3

2014 323 3 1 0 0 0 3 3

2015 323 3 1 0 0 0 3 3

2016 323 3 1 0 0 0 3 3

2017 N.A. 3 1 0 0 0 3 3

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Összesen 
adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 
száma (TS 6101) 

2013 26 N.A. 

2014 18 N.A. 

2015 20 N.A. 

2016 N.A. N.A. 

2017 N.A. N.A. 

 

 

 

 
 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Nagynyárádon nem jellemző telep/szegregátum, nincsen a falunak olyan része, ahol elkülönítve, 
elkülönülve élnének emberek.  A nehéz sorsú családok lakóházai szervesen a lakókörnyezetbe illeszkedve 
helyezkednek el. 



 21 

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

Mivel szegregélt, telepszerű lakókörnyezet nincs Nagynyárádon, ezért ez a probléma nem releváns a 
településen.  

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

Mivel szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Nagynyárádon, ezért ez a probléma nem releváns a 
településen.  

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Mivel szegregélt, telepszerű lakókörnyezet nincs Nagynyárádon, ezért ez a probléma nem releváns a 
településen.  

 

 
 

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Nagynyárádon háziorvosi szolgálat működik, mely ellátja a házi felnőtt- és gyermekorvosi feladatokat. A 
háziorvos Nagynyárádon kívül Sátorhelyen is ellátja a betegeket. Az IKSZT (integrált közösségi szolgáltató 
tér) épületében akadálymentesített gyógyszertár is működik, tehát a betegeknek nem kell Mohácsra vagy 
Bólyra elutazniuk a gyógyszerért.  
 
 
 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Év
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

(TS 5601)

2013 13

2014 38

2015 27

2016 39

2017 N.A.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás:TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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A szakellátási feladatokat a Mohácsi Kórház szakrendelője látja el, valamint Pécsett tudnak a speciális 
ellátásokhoz (pl. : CT, MR, stb.) jutni a falu lakói.  
 

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

Az önkormányzat – a háziorvossal karöltve – évente több alkalommal szervez szűrővizsgálatokat különböző 
célcsoportoknak. Férfiaknak prosztata vizsgálat, nőknek mammográfiai vizsgálatok, gyermekek fogorvosi 
vizsgálata, időseknek az időskori betegségek Pl. cukorbetegség, szívbetegségek, szemészeti 
szűrővizsgálatok.  A szűrővizsgálatok általában helyben történnek, de az önkormányzat falubuszával 
többször szállítottuk már az érdeklődőket a környéken szervezett szűrővizsgálatokra is.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz a falutól 15 km távolságra lévő Mohács Város Kórházában jutnak 
hozzá a betegek. A betegek kórházba jutása busszal, vonattal, saját személygépkocsival illetve betegszállító 
szolgálat segítségével történhet.   

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A közétkeztetést vállalkozó végzi, az egyre szigorodó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az idős 
korosztályból 24 és 29 fő között veszik igénybe, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Sportprogramokat rendszeresen szerveznek a helyi lakosok, általában baráti körök sportolnak együtt a 
korszerű, igényesen kialakított sportcsarnokban. Az önkormányzat külön konditermet is kialakított az 
érdeklődőknek. Az idősebb korosztálynak rendszeres gyógytornát szervezünk.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az önkormányzat a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás révén gondoskodik az idősebb korosztályról.  
Az étkeztetést napi szinten 25-30 fő közötti ember veszi igénybe, a házi segítségnyújtást 22-24 fő. 

 

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

Minden szociális gondozóra kilenc házi gondozott jut. A jelentkezők között nem válogat az önkormányzat, 
az a cél, hogy mindenki, aki ezt a gondoskodást igényli, hozzájusson. A házi gondozásért nem kell fizetni, azt 
az önkormányzat ingyenesen bocsátja mindenkinek a rendelkezésére. 

 

 

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

Segítünk az idős és mozgáskorlátozott embereknek a szakorvosi rendelésekre való időpontkérésben, a 
szakorvosi rendelésekre eljutásban, a receptek felíratásában és kiváltásában, a különböző nyomtatványok 
kitöltésében. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Településünkön évente több kulturális esemény kerül megrendezésre, az önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzatok, ill. civil szervezetek jóvoltából. Kiemelt rendezvényeink: 
- Svábbál 
- Nemzetiségi Nap 
- Kihívás Napja 
- Majális, gyermeknap 
- Pünkösdi Kórustaláló 
- Országos Kékfestő Fesztivál 
- Falunap 
- Horvát Est 
- Búcsúfa állítás (kétévente) 
- Falukarácsony 
Az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően évente közmeghallgatást tartunk – általában a helyi 
nemzetiségi önkormányzatokkal együttesen, ahol a lakosság elmondhatja a véleményét a képviselő-testület 
munkájáról, helyi problémákról, javaslatokat tehet.   
Az önkormányzatnál kialakult gyakorlat, hogy egyéb helyi problémák megoldására vagy nagy 
közérdeklődésre számot tartó döntés előtt az évente kötelező egy alkalmon kívül más falufórumok is 
megrendezésre kerülnek. 
A képviselő-testület nyilvános ülésein bárki részt vehet, a polgármester hetente fogadóórát tart. 
A település web lappal rendelkezik ((www.nagynyarad.hu) amely szintén lehetőséget ad a lakosság számára 
a véleménynyilvánításra.  
 

 

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

 Etnikai konfliktus nem jellemző, nincs jelen a településen. 
 

 

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

Az önkormányzat igyekszik a különböző segélyszervezetek által felkínált lehetőséggel élve a szociálisan 
rászoruló családokon élelmiszer, ill. ruhaadományokkal segíteni. Karácsonykor és húsvétkor a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat élelmiszer-adományait osztottuk ki a rászorulók között. A 
németországi partnertelepülésünk is gyakran küld ruhát, ill. használati tárgyakat, bútorokat, amelyeket 
szintén a mélyszegénységben élők kapják meg. 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

A veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérjük (óvónő, 
védőnő, háziorvos, önkormányzat, családgondozó). A felmerülő problémáikra közösen keresünk – és 
általában mindig találunk is – megoldást. Lakáskörülményeik megfelelőek. A védőnő folyamatosan 
figyelemmel kíséri a kisgyermekes családok életkörülményeit, gyakran keresi fel a családokat otthonukban. 

http://www.nagynyarad.hu/
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A családsegítő központtal rendszeres és jó kapcsolat alakult ki, közösen segítik a családokat az anyasági és 
egyéb támogatások igénylésében, ügyintézésében, életvezetési tanácsokat adnak.  
 
 
 
 

Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2013 2 0

2014 2 0

2015 2 0

2016 2 0

2017 2 0

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma: A családok alacsony jövedelmi 
helyzetére tekintettel állapítjuk meg az ellátást, amelyre a törvényi szigorú jövedelemhatárok mellett egyre 
kevesebben jogosultak. Tartós betegségre tekintettel még senki nem igényelte a településen ezt az ellátást. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma 

 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5801) 

 
2013 21 

 2014 12 

 2015 13 

 
2016 10 

 2017 8 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya  

Nagynyárádon 8 gyermek részesül jelenleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 
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A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2018-
ban 41.325,- Ft) ha 

- a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

-  a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy 

- a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 135 %-át (2018-
ban 38.475,- Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem 
haladja meg a törvényben meghatározott értéket. 

A Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma is jól mutatja, hogy részben a fiatalok 
elvándorlása, részben a gyermekvállalási kedv miatt csökken a gyermeklétszám.  

 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Mivel szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Nagynyárádon, ezért ez a probléma nem releváns a 
településen.  
 
 

 

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

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

betöltetlen státuszok) 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2013 1 N.A.  

2014 1 N.A.  

2015 1 N.A.  

2016 1 N.A.  

2017 1 N.A.  

 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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A védőnő jelenleg a Nagynyárádon és Sátorhelyen élő gyermekeket látja el. A védőnő elkíséri a kismamákat 
a terhes gondozásra, folyamatosan ellátja őket információkkal, tanácsokkal, heti rendszerességgel tartja a 
kapcsolatot a családokkal. Havonta baba-mama találkozót szervez, szorgalmazza a csecsemők anyatejes 
táplálását, ezzel kapcsolatos programokat is szervez. A rászoruló családoknak segítséget nyújt használt 
gyermekruhák és használati tárgyak (babakocsi, etetőszék, játékok) felkutatásában, beszerzésében, ebben 
közvetít a családok 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 

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  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
Külön gyermekorvos nincs, a háziorvos vegyes praxist üzemeltet, így ő látja el a gyermekkorú betegeket is. 
Gyermekorvosi szakellátás a közeli Bólyban, ill. Mohácson elérhető. 
 



 29 

Bölcsődei ellátás az alacsony gyermeklétszám miatt már több éve nem működik a településen 
 
 
 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő 
összes 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

2013 0 0 N.A. 0 

2014 0 0 N.A. 0 

2015 0 0 N.A. 0 

2016 0 0 N.A. 0 

2017 0 0 N.A. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma (december 31-én) 
(TS 4901) 

2013 N.A 

2014 N.A 

2015 N.A 

2016 N.A 

2017 N.A 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális- oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Ezen speciális ellátásokhoz az érintett gyermekek az óvodai, iskolai intézményi keretekben belül jutnak 
hozzá. Az óvodába 2 és fél éves kortól jöhetnek a gyermekek, az óvónők megfelelő szakmai képesítéssel 
rendelkeznek. Jelenleg ez egy gyermeket érint Nagynyárádon. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Az önkormányzat a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül biztosítja ezt az ellátást a Mohácsi 
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat révén. 
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e) gyermekvédelem 

A családsegítő szolgálat családgondozója és a jegyző – a jelzőrendszer többi tagjának jelzéseit figyelembe 
véve – gondoskodik a veszélyeztetett gyermekek folyamatos gondozásáról az alapellátás keretében, ill. a 
járási hivatallal együttműködve a leginkább veszélyeztetett gyermekek védelembe vétele által. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A krízishelyzetbe került családoknál az önkormányzat a – szinte azonnali – szociális segélyezés 
lehetőségével élve gyorsan tud beavatkozni. A segélyezés leggyakoribb formái: a pénz, az élelmiszer, ill. a 
tűzifa-segély. 

 

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

Az önkormányzat törekvése, hogy a fenti programokhoz minél szélesebb körben férjen hozzá minden 
Nagynyárádon élő korosztály. Az önkormányzat koordinálásával megszervezett sport- és szabadidős 
programokat úgy alakítjuk, hogy az egészen fiatal, kisgyermek korosztálytól egészen a legidősebb korú 
emberekig mindenki találjon magának megfelelőt. Szép példája ennek a minden évben megrendezett 
Kihívás napja, ahol az előző években az 1000 fős települések kategóriájában több éven keresztül 
megnyertük a kupát, de a tavalyi évben először sajnos már csak a 700 fő alatti települések kategóriájában 
tudtunk indulni. De itt is sikerült az első helyen szerepelnünk.   

http://www.kihivasnapja.hu/index.php?WG_NODE=WebGallery&WG_OID=GALf_19601d5 

 
 

 
 

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

Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett bejelentés.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kihivasnapja.hu/index.php?WG_NODE=WebGallery&WG_OID=GALf_19601d5
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
3 

Óvodai férőhelyek száma 
25 

Óvodai csoportok száma 

1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  
6:30-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
1 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
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Az óvoda 2013. július 1-től ismét visszakerült a nagynyárádi önkormányzat fenntartásába. Más településről 
is járnak ide, a korai fejlesztésre szorulók részére egy logopédus és egy gyógypedagógus érkezik heti 
rendszerességgel az óvodába. 
 

Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma (TS 2401) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

gyógypedagógiai 

nevelésben

(TS 2501)

2013 1 25 1 17 N.A

2014 1 25 1 12 N.A

2015 1 25 1 10 N.A

2016 1 25 1 14 N.A

2017 1 25 1 N.A. N.A

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
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Nagynyárádon sajnos már nem működik Általános Iskola. Az alsó és a felső tagozatos gyerekek is a Bólyi  
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolában tanulnak.  A település rendelkezik egy kisbusszal, amivel a 
gyerekek iskolába jutása és haza jutása megoldott.  
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások száma 

Napközis 
általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali 
oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2012/2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

2013/2014 8 N.A. #ÉRTÉK! 5 #ÉRTÉK! 

2014/2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

2015/2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

2016/2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási helyek 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2012/2013 N.A. N.A. N.A. 

2013/2014 N.A. 4 1 

2014/2015 N.A. N.A. N.A. 

2015/2016 N.A. N.A. N.A. 

2016/2017 N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 

 

 
 

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

Mindenkinek biztosított az óvodai ellátás, az óvodai férőhelyek nincsenek betöltve. A HHH –s gyermekek 
fejlesztése utazó gyógypedagógussal és logopédussal megoldott. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.)  

Egy – egy gyógypedagógussal és logopédussal megoldott a gyerekek speciális fejlesztése. Heti 
rendszerességgel jönnek a szakemberek, az óvodában 3 gyermeket érint ez a szolgáltatás.  

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek 

 Nincs a településen, oktatási intézményekben a roma gyerekek együtt tanulnak, játszanak a nem roma 
származású gyerekekkel. Nem tapasztalható semmilyen kirekesztés a tanárok, óvónők és a gyerekek 
részéről sem.  

 
 

d) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A pedagógusok külön órákat, korrepetálásokat tartanak a fejlődésben lemaradó kisgyermekek számára heti 
rendszerességgel, jelenleg 2 gyermeket érint ezt a szolgáltatás. 
 
 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2012/2013 N.A. 

2013/2014 N.A. 

2014/2015 N.A. 

2015/2016 N.A. 

2016/2017 N.A. 

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

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alkohol- és drogproblémák, dohányzás Az önkormányzat preventív, felvilágosító 
előadásokat szervez megfelelő szakemberekkel 
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Szünidei nyári gyermekétkeztetést – az igényfelmérés eredményeként – senki sem igényelt. A,családsegítő 
szolgálat a szociálisan rászorult családok gyermekeit minden nyáron nyaraltatja és egyéb nyári programokat 
is szervez számukra Mohácson. A Nagynyárádi Művészeti Egyesület minden nyáron szintén tábort  és 
programokat szervez a érdeklődő gyermekek számára. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a)  

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0804) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2013 216 192     20 13 

2014 209 194     17 13 

2015 198 187     10 7 

2016 194 181     10 7 

2017 N.A. N.A.      9 6 

 

 
 
Nagynyárádi viszonylatban a munkanélküli nők száma alatta marad a férfiakénak. Nincsenek arról 
információk, hogy egy munkakörbe azért nem vesznek fel valakit, mert nő. Ilyen jellegű problémával nem 
találkozunk. Az önkormányzati közcélú foglalkoztatásban főként azért alkalmazunk férfiakat, mert a 
település karbantartás kemény fizikai munkát kíván (fűnyírás, rakodás, traktorvezetés). A könnyebb fizikai 
munkára persze alkalmazunk nőket is (parkosítás, virágosítás, takarítás).  
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  b)nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Nem jellemző az alacsony iskolai végzettség, szakmunkásképző intézetben szerzett képesítése szinte 
mindenkinek van. A munkanélküli nőket az önkormányzat igyekszik bevonni folyamatosan a 
közmunkaprogramba (virágültetés, locsolás, intézmények nagytakarítása, stb.). 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Jellemzően a közeli Bólyban egy műszaki cikkeket összeszerelő üzemben helyezkednek el. Jelenleg kb. 10-15 
nő dolgozik az üzemben. 

 

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

Nincsenek adatok ezzel kapcsolatban. Az településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, itt 
közalkalmazottak, köztisztviselők, és közcélú munkások dolgoznak, mely esetben jogszabály írja elő a 
béreket, így a jövedelmek mértékében differenciálásra nincs lehetőség. Az 1-2 vállalkozó esetében, akik 
helyi lakosokat alkalmaznak, nem rendelkezünk adatokkal. Ők főként nőket alkalmaznak. (pl. vegyesbolt)  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2013 1 13 13 

2014 1 8 8 

2015 1 10 10 

2016 1 9 9 

2017 1 6 6 
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Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
A családtervezés során az érdeklődők a védőnőt, a háziorvost és a családsegítő szolgálatot kereshetik fel a 
témában felmerülő kérdéseikkel. 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Nincsenek adatok a családon belüli erőszakról, de az esetleges látens esetekre a családsegítő szolgálattal 
karöltve próbálunk megoldást találni, pl. személyes elbeszélgetés, családlátogatás. 

 

 

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

Az önkormányzat területén nincsenek krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások, anyaotthon a közeli 
Bóly városban működik. 

 
5.6 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

 
A nők lakhatása olyan szinten megoldott, hogy a településen nincsenek hajléktalanok, mindenki felett fedél 
van. A lakásfenntartással kapcsolatban az önkormányzat támogatást nyújt azoknak, akik a törvényi 
feltételeknek megfelelnek. (lakhatási támogatás) Az egészségügyi alapellátást a helyben működő háziorvosi 
szolgálat látja el, a szakellátást Mohácson, ill. Pécsett végzik. A közlekedés rendkívül problémás. 

 

 

 
 

5.7 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A fiatal anyák nem rendelkeznek kellő háztartási 
ismeretekkel 

Tájékoztatások, gyakorlatok szervezése 

alacsony iskolai végzettség az önkormányzat segítséget nyújt képzési 
programok felkutatásában és a programokra való 

eljutásban 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

 2013 88 143 231 

 2014 86 142 228 

 2015 81 139 220 

 2016 82 139 221 

 2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

 
 
A 2017-es adatok szerint az állandó népesség (695fő) 32.5 % nyugdíjból él. A településen nincsenek 
hajléktalanok, mindenki a saját lakásában vagy hozzátartozójával él.  
 
Mint ahogy az egész országban, Nagynyárádon is megjelentek a trükkös tolvajok, akik valamilyen ürüggyel 
bejutnak a gyanútlan egyedülálló idős ember otthonába, és ott a figyelmét elterelve eltulajdonítják annak 
értéktárgyait, pénzét. Ez egy olyan probléma, amit megfelelő felvilágosítással a kockázati tényezőit 
nagymértékben lehet csökkenteni. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága: Az idősek foglakoztatása nem megoldható, mert a településen 
nincs munkalehetőség, másrészt a jogszabályi változások ezt nem segítik elő. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen): Az 50 év feletti aktív 
korúaknak szinte lehetetlen munkahelyet találni, a nyugdíjas korosztály esetében ez a helyzet még 
rosszabb. Az önkormányzat is ilyen szempontból azokat helyezi előtérbe, akik semmilyen jövedelemmel 
nem rendelkeznek. A nyugdíjasok a napi szükségleteiket meg tudják oldani. A településen a korosztályok 
között nincs igazán szakadék, tehát a gyermekek segítik az idősebb hozzátartozóikat. A településen élő 
nyugdíjas korosztály jellemzően a fiatalabb generációnak segít a gyermekek ellátásában. 

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén: erről jelzés nem érkezett. 

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

való hozzáférés 

 
Minden érintett számára hozzáférhető, mert a jól működő helyi idősgondozás révén megtaláljuk az 
érdeklődőket és rövid időn belül találunk megoldást is a problémáikra. Az információáramlást segíti az 
egyre sokrétűbben kihasznált önkormányzati honlap és a havi rendszerességgel megjelenő önkormányzati 
hírmondó is. 
 
 
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő % Fő Fő %

2013 33 7 21% 28 0%

2014 30 4 13% 19 0%

2015 17 4 24% 14 0%

2016 17 3 18% 9 0%

2017 #ÉRTÉK! 4 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság száma 
(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2013 156 N.A. #ÉRTÉK! 

2014 163 N.A. #ÉRTÉK! 

2015 175 N.A. #ÉRTÉK! 

2016 176 N.A. #ÉRTÉK! 

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A településen háziorvosi szolgálat működik, a gyógyszerek is beszerezhetőek a faluban, az IKSZT épületében 
egy akadálymentesített gyógyszertár is helyet kapott. A szakrendelésre, Mohácsra vagy Pécsre kell utazni. A 
közlekedés megoldható busszal, vonattal vagy személygépkocsival, ill. betegszállító szolgálattal vagy a 
falubusszal – az önkormányzat segítségével.  
 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az idősek nagy számban képviseltetik magukat az önkormányzat és más civil szervezetek által 
megrendezésre kerülő kulturális programokon, melyen fellépnek (kórus, versmondás. stb.), ill. feladatokat 
is vállalnak, pl. felügyelet kiállításokon. 
Az önkormányzat rendszeresen szervez színházlátogatást, múzeumlátogatást, kirándulásokat, 
kerékpártúrákat, fürdőlátogatásokat az idős korosztály részére is. 
Az IKSZT-ben kapott helyet a település könyvtára és a teleház, mely az idősek rendelkezésére is áll. 
 
 
c) idősek informatikai jártassága 

A nagynyárádi Idősgondozás rendszeresen szervez számítástechnikai előadásokat az idősek részére. Ennek 
ad helyszínt az IKSZT-ben lévő internet-eléréssel rendelkező 6 db számítógép, melyet nemcsak a fiatalok 
vehetnek igénybe, hanem bármely korosztály. Az internet világával igyekszünk minél több idős embert 
megismertetni, ez kiemelt célunk a jövőben is. 
 
 

 

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

Az önkormányzat az idősek klubján keresztül különböző programokat szervez az idősebb korosztály 
számára. Rendszeresek a gyógytorna foglalkozások, az egészség-megőrzési témájú előadások, kirándulások, 
gyógyfürdők látogatása, kerékpár-túrák. Kulturális programokat is szervezünk számukra, pl. 
színházlátogatást, múzeumok és kiállítások megtekintését. A helyi kulturális eseményekbe is bevonjuk az 
időseket, pl. rendszeresen szerepel az idősek klubja énekkara a falu rendezvényein. 
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6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2013 1 6 814 N.A.  3 

2014 1 6 814 N.A.  3 

2015 1 6 814 N.A.  3 

2016 1 6 814 N.A.  3 

2017 1 6 814 N.A.  3 

Forrás: TEIR 
 
 
 
                6.5.Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

megélhetési problémák 
 

Az önkormányzat segítséget nyújt a pénzbeli, ill. 
egyéb szociális ellátások igényléséhez 

nehézkes ügyintézés (hivatalos ügyek) 
az önkormányzat segítséget nyújt a mindennapos 

ügyintézésben 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Fogyatékkal élő gyermekeket, akik speciális ellátást igényelnek, a falubusszal eljuttatjuk Bólyba, ahonnan a 
Támogató szolgálat szállítja tovább őket a mohácsi speciális szakiskolába. A településen működő civil 
szervezetek évente nyári táborokat szerveznek, ahová kiemelten ezeket a gyermeket külön is elvisszük, az 
önkormányzat támogatásával. Az IKSZT-ben külön foglalkozunk e gyermekek tanulásának segítésével. 
 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2013 19 14 

2014 17 15 

2015 11 14 

2016 8 14 

2017 N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

A közeli Mohácson van egy speciális munkahely, a Pándy Kálmán Otthon keretei között kézműves 
termékeket készítenek a fogyatékosok. Nagynyárádról senki sem veszi igénybe ezt a lehetőséget, de 
amennyiben mégis igény mutatkozik rá, az önkormányzat közreműködik az érdeklődők eljuttatásában az 
intézménybe. 
 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban 
részesülő fogyatékos 

személyek száma 
(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2013 N.A. N.A. N.A. 

2014 N.A. N.A. N.A. 

2015 N.A. N.A. N.A. 

2016 N.A. N.A. N.A. 

2017 N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az önkormányzathoz nem érkezett bejelentés a fogyatékosokat ért diszkriminációról. 
 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A fogyatékkal élő gyermekek esetében a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium végzi a nevelést. Az intézmény Mohácson van, a 
szülők busszal, vonattal, saját gépkocsival oldják meg az intézménybe való eljutást. A tömegközlekedési 
eszközök járatszáma megfelelő. Amennyiben ilyen igény merül fel, akkor a közeli Szajkon működő Fogadj el 
Alapítványhoz, ill. a Bólyi Fogyatékkal Élők Otthonába az önkormányzat a falubusza segítségével 
megszervezi az+ önkormányzat rendezvényein minden alkalommal lehetőséget biztosít, a Fogadj el 
Alapítványnak, hogy a foglalkoztatottjai által előállított termékeket bemutassa, eladja, ill. programjaival 
megismertesse a helyi lakosságot. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint járó 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben ennek 
szükségét érzik biztosítható    

- szociális alapszolgáltatás,  

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás,  

- családsegítés  

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények, 
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs. 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és kulturális 
létesítmények akadálymentesítettek. A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más 
közösségi célú létesítmények látogatása biztosított.   
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A lakosság által leggyakrabban látogatott intézmények, közös önkormányzati hivatal, a háziorvosi rendelő, 
az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér akadálymentesítése megoldott. 
A Művelődési Ház részben akadálymentesített. 
 
    b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

Minden programunknál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fogyatékkal élők is ugyanúgy 
hozzájuthassanak ezekhez a lehetőségekhez, mint egészséges társaik: a középületeket 
akadálymentesítettük, a mozgáskorlátozottakat az idősgondozás munkatársai segítségével eljuttatjuk a 
rendezvényekre. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
   d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

   A járdák és a parkok a településen olyan kialakításúak, hogy nincs szükség külön akadálymentesítésre.  
 

e) fogyatékos személyek számára nem állnak rendelkezésre helyi szolgáltatások, mivel nincsenek 
visszajelzések ezzel kapcsolatban és az önkormányzatnak nincsenek sem anyagi sem emberi erőforrásai a 
feladatra.  

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): az önkormányzat vállalja az 

érintett személyek ügyintézésben való segítését úgy, hogy az ügyintéző a fogyatékos személyt felkeresi 
otthonában 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nem minden közintézmény teljes körűen 
akadálymentesített 

Az önkormányzat a pályázati lehetőségek 
kihasználásával törekszik az intézmények 

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

 
 
   a) Az önkormányzat hagyományosan jó kapcsolatokat ápol minden helyi civil szervezettel, ennek alapjait 
együttműködési megállapodásokban is rögzítette. (Nagynyárád-Grossnaarad Magyar- Német Baráti Kör, 
Nagynyárádi Művészeti Egyesület, Nagynyárádi Vendégváró Kör) 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása  A 
helyi és nemzetiségi önkormányzatok szoros kapcsolatot ápolnak a helyi római katolikus egyházközséggel.  
Ennek a szoros együttműködésnek köszönhető a ravatalozó felújítása, a templomtéren és a temetőben 
történt térkövezések. Az önkormányzat támogatja a civil szerveződéseket rendezvényeik lebonyolításában. 
Pl. termet biztosít, ill. az IKSZT-ben külön helység is a civil szervezetek rendelkezésére áll.  

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

Önkormányzatunk tagja a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 
 

 

d) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége A Nagynyárádi Művészeti 
Egyesület minden évben megrendezi a gyermeknapot. Melyen minden gyermek önfeledten játszhat és 
bábelőadás interaktív részese lehet, ezzel is erősítve a felnövekvő generáció kirekesztés mentes, közösségi 
erősítő szellemet. A rendezvényen természetesen az idősebb korosztály is képviselteti magát, mellyel a 
generációk közötti szakadék is oldódik. 
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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. 

Az önkormányzat bevonta a nemzetiségi önkormányzatokat és civil szervezeteket a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába, a HEP-fórumba is meghívást kaptak. 

 

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

 Kérdőíveket küldünk ki a lakosságnak a hiányzó információk beszerzésére, ill. falufórumon tájékozatjuk az 
embereket a HEP-ről 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Mélyszegény-
ségben élők 

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok, Alacsony, 
vagy nem kurrens végzettség 

Támogatási lehetőségektől függő önkormányzati 
foglalkoztatás megszervezése, Képzésekhez 
átképzésekhez adatgyűjtés, az adatok átadása a 
hatáskörrel rendelkező szervnek 

Gyermekek Alkohol- és drogproblémák, dohányzás 
Az önkormányzat preventív, felvilágosító előadásokat 
szervez megfelelő szakemberekkel 

Idősek 
megélhetési problémák, nehézkes ügyintézés 
(hivatalos ügyek) 

Az önkormányzat segítséget nyújt a pénzbeli, ill. 
egyéb szociális ellátások igényléséhez az 
önkormányzat segítséget nyújt a mindennapos 
ügyintézésben. 

Nők 
A fiatal anyák nem rendelkeznek kellő háztartási 
ismeretekkel, alacsony iskolai végzettség 

Tájékoztatások, gyakorlatok szervezése, az 
önkormányzat segítséget nyújt képzési programok 
felkutatásában és a programokra való eljutásban 

Fogyatékkal 
élők 

Nem minden közintézmény teljes körűen 
akadálymentesített 

Az önkormányzat a pályázati lehetőségek 
kihasználásával törekszik az intézmények 
akadálymentesítésére 
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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 

Közfoglalkoztatás, képzés átképzés Mintál Tibor- polgármester 

Gyermekek Preventív, felvilágosító előadások 
Csehné Hohmann Angéla  
Családsegítő Szolgálat munkatársa 

Idősek 
Segítség a szociális ellátások igényléséhez, 
mindennapos ügyintézés. 

Vértesné Aradi Terézia – idősgondozás vezetője 

Nők Háztartási tanfolyam,  képzési programok 
Szűcs Péterné védőnő, Csehné Hohmann 
Angéla családsegítő szolgálat, Mintál Tibor 
polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

pályázati lehetőségek felkutatása 
akadálymentesítésre 

Mintál Tibor polgármester 

Jövőképünk 
Olyan településen élünk és szeretnénk továbbra is élni, ahol az emberek megkülönböztetés, mindenféle 
kirekesztés, előítéletek nélkül élhetnek.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzetén javítsunk, az életüket megkönnyítsük, 
lehetőségekhez mérten munkát biztosítsunk számukra, lakhatásukat megkönnyítsük. 
Kiemelten fontosnak tartjuk a gyerekek jogait az emberi méltóságnak megfelelő élethez. Fontos, hogy egy 
gyerek se éhezzen. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira,  az idősgondozás keretében segítjük őket a mindennapi 
ügyintézésben, testi és lelki egészségük megőrzésében. 
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy  a nők  megkülönböztetés nélkül vállalhassanak munkát, a családon belüli 
erőszak esetén tudjanak kihez fordulni.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők tájékoztatására, információval való ellátására, a már 
akadálymentesített közintézmények állapotának megóvására. 
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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 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

Önkormányzati 
foglalkozás a 
munkanélküliek 
részére 

Munkanélküliség,elh
elyezkedési gondok 

A mélyszegénységben élők 
rendszeres jövedelemhez 
jutása 

  

Felmérés állami 
támogatásról , 
pályázatokról 2019.06.30. 
jogosultság figyelembe 
vételével az 
Önkormányzat döntése 
alapján. 

Mintál Tibor 2023.12.31. 
Foglalkoztatott 
személyek száma 

állami 
támogatások, 
pályázat 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

2 
Adatgyűjtés a valós 
munkanélküliségről 

Alacsony vagy nem 
kurrens végzettség 

Az önkormányzat 
rendelkezzen megfelelő 
adatokkal a valós 
munkanélküliségről 
nagynyárádi 
viszonylatban.A 
képzési/átképzési 
lehetőségekhez való 
hozzáférés. 

  

Képzésekkel foglalkozó 
szervek megkeresése, 
információkérés induló 
képzésekről és azok 
feltételeiről. Kérdőívek 
megküldése a lakosság 
részére. 2019.07.31-ig az 
adatok átadása a 
hatáskörrel rendelkező 
szerveknek. 

Mintál Tibor 
polgármester 

2023.12.31. 

A beérkező kérdőívek 
száma, a 
képzéseket/átképzéseket 
vállaló személyek száma 

A Nagynyárádi 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Nem 
releváns,folyamat
osan fenntartható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Vigyázzunk 
egymásra! 

A fiatalok körében 
egyre gyakrabban 
merül fel az alkohol-
és drogprobléma ill. 
dohányzás. 

Minél jobban 
visszaszorítsuk a fiatalok 
alkohol-, drog-, és 
cigaretta fogyasztását. 

  

Fiatalok csoportjainak 
megkeresése, 
tájékoztatása. A helyi 
fiatalok bevonásával a 
megelőzéshez kapcsolódó 
programok összeállítása, 
időpontok kitűzése- 
program sorozat 
végrehajtása 
szakemberek 
bevonásával. 

 
 

Csehné 
Hohmann 
Angéla 

2023.12.31. 
Az előadáson résztvevő 
fiatalok ( gyermekek) 
száma 

nem releváns 
folyamatosan 
fenntartható 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Háztartási 
tanfolyam fiatal 
anyukák részére 

A fiatal anyák és 
leendő anyák nem 
rendelkeznek 
megfelelő háztartási 
ismeretekkel, sütés, 
főzés, kerti munkák 
stb. 

Megfelelő ismeretszerzés, 
alapvető háztartás 
vezetéséhez. 

  

2019.07.31-ig az igények 
felmérése 
2019.szeptember 
háztartási gyakorlatok 
szervezése 

Szűcs 
Péterné, 
Mintál Tibor 

2023.12.31. 
Gyakorlaton résztvevők 
száma 

Önkormányzat 
Folyamatosan 
fenntartható 

2 Tanuljunk! 

A nők egy része azért 
nem tud 
elhelyezkedni, mert 
nem rendelkezik 
megfelelő iskolai 
végzettséggel. 

Megfelelő képzettség 
megszerzése 

  

Az Önkormányzat 
segítséget nyújt képzési 
programok 
felkutatásában és a 
programokra való 
eljutásban igényfelmérés 
2019.03.31-től 
2019.07.31ig érintettek 
értesítése a 
lehetőségekről, szállítás 
falubusszal(igény 
szerint)megszervezése. 

Mintál Tibor 
polgármester 

2023.12.31. 
Képzésben résztvevők 
száma 

Önkormányzati 
saját erőforrás 

Folyamatosan 
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Az idősek 
megélhetési 
problémáinak 
enyhítése 

Az Önkormányzat 
segítséget nyújt a 
szociális ellátások 
igényléséhez 

A megélhetési 
problémákkal élő idősek 
hozzájuthassanak a 
megfelelő 
támogatásokhoz. 

  

Az Önkormányzat 
segítséget nyújt a 
pénzbeli, ill. egyéb 
szociális ellátások 
igényléséhez. Az 
idősgondozás szakmai 
vezetőjének 
tájékoztatásaa HEP-ben 
elfogadott feladatköréről. 
A segítségnyújtás az 
igényeknek megfelelően 
folyamatosan történik. 

 

Vértesné 
Aradi Terézia 

2023.12.31. 
A segítségnyújtásban 
résztvevők száma 

Nem releváns 
(ingyenes) 

Nem releváns 
(ingyenes) 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

2 
Hivatalos ügyek 
intézése 

Az időseknek 
probléma a nehezen 
érthető 
nyomtatványok 
kitöltése,kellő 
igazolások csatolása, 
levelek megírása. 

Az idősek hivatalos 
ügyeinek elősegítése 

  

A hivatal dolgozóinak 
oktatása, mire ügyeljenek 
az eljárások folyamán az 
idősek ügyeinek 
intézésénél 2023. év 
végéig.Az önkormányzat 
hathatós segítséget nyújt 
a mindennapos 
ügyintézésben. 

Vértesné 
Aradi Terézia 

2023.12.31. 
Hivatali ügyintézésben 
segítséget kapott 
személyek száma 

nem releváns 
folyamatosan 
fenntartható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése 
akadálymentesítésre 

Nem minden 
közintézmény teljes 
körűen 
akadálymentesített 

Minden önkormányzati 
intézmény 
akadálymentesített legyen 

  

Az önkormányzat a 
pályázati lehetőségek 
kihasználásával törekszik 
az intézmények 
akadálymentesítésére. A 
HEP elfogadását követően 
folyamatos pályázati 
lehetőség felkutatás. A 
pályázat kiírását követően 
pályázatíró cég 
megkeresése a pályázat 
elkészítésére. Nyertes 
pályázat esetén a 
beruházás megvalósítása, 
fenntartása. 

Mintál Tibor 
polgármester 

2023.12.31. 
Benyújtott és elnyert 
pályázatok száma 

Pályázati 
lehetőségek, 
önkormányzati 
önerő 

Folyamatosan 
fenntartható 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

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 
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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. 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

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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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 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. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

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

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

 
 
 



 

 54 
 

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.) 
 
 

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. 
 
 








