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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, Óbánya Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

 
 

A két domb közt fekvő kis község a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik szűk völgykatlanában fekszik. 
Mecseknádasdnál letérve a 6-os főútról kb. 3,5 km-re található. A zsákutcás falu egyetlen utcájának házai között 
gyorsfolyású hegyi patak, az Öreg-patak fut végig. Területén jelzett turistautak kereszteződnek, hiszen Óbánya 
régóta kedvelt üdülő és kirándulóhely. Külterületének 90%-a erdő. 

 

 Története 
 

A zömmel német (Magyarországon „sváb”-nak nevezett) nemzetiségű lakosai miatt „magyar Svájcként” is 
emlegetett Óbánya területének már az Árpád-korban is voltak lakosai, ám önálló településként csak a XVIII. 
századtól jegyzik. (Egy 1773-ból származó iratban eredeti nevén „Alte Glashütte”-ként  szerepel.)  Temploma 
középkori eredetű. A lakosság folyamatosan, ám változó ütemben csökken. Míg 1949-ben még 403- an laktak 
itt, addig 2016-ra ez a szám 116-ra csökkent. A községben 50 ház őrzi a múlt századi, fésűs beépítésű, 
oldaltornácos faluképet. Az utóbbi években nem építettek új házakat. A 2001-es népszámláláskor a lakosság 
30%-a német nemzetiségűnek vallotta magát. 

 
 Nevezetességei 

 

A szépen rendben tartott udvarokat általában a hegyoldalba mélyülő pincék zárják. Az utcaképet a település 
közgyűlése védetté nyilvánította, a romantikus, régies hangulattól a lakók sem kívánnak eltérni. A magyar 
községek közül Óbánya kapta meg elsőként a Kós Károly-díjat 1992-ben. Útjai 80%-ban portalanítottak. A 
település vezetékes ivóvízzel, szennyvízcsatornával és vezetékes gázzal ellátott. A község telefonellátottsága 
minden igényt kielégítő: egy nyilvános fülke mellett a lakások kétharmadában találhatunk telefont. Ezenkívül egy 
kis élelmiszerbolt, egy ajándékbolt, egy kocsma és egy vendéglő is van. A tömegközlekedést a távolsági busz 
jelenti, amelynek megállója szintén a faluban található. 

 
Élénk gazdasági életről Óbányán nem beszélhetünk. Ennek előnye, hogy környezetszennyező ipari és 
mezőgazdasági tevékenységet nem folytattak a településen. A lakosság turizmusából él, amely már régóta igen 
jelentős a faluban. A nagy hagyományokkal rendelkező kézműves fazekasok mellett csak a kereskedelem, 
vendéglátás és szolgáltatás egységei vannak jelen. A falu méretéhez képest sok vállalkozás működik itt, 

 

1 
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
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A település bemutatása 
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amelyeknek köszönhetően munkanélküliségről szinte nem is beszélhetünk a faluban. Számos turisztikai és 
idegenforgalmi létesítmény működik a településen, melyeket többnyire családi vállalkozásban működtetnek a 
helyi lakosok, akik között külföldről (Hollandia, Németország) idetelepült lakók is vannak. 

 
A község nyugati nyúlványaiban, valamint a külterületen húzódó összeszűkült völgyben szintén üdülő jellegű 
funkciók telepedtek meg: turistaház, különböző gyermektáborok és pihenőházak, erdei turista- és kulcsosházak. 
A területet több jelzett turistaút is keresztezi, és a környező hegyek a természetjáró turisták közkedvelt 
kirándulóhelyei. Különösen szépek a Steinmalomtól Kisújbányáig húzódó Óbányai-völgy kis vízesései, melyeket 
a különböző keménységű kőzetekben a patak eróziós hatása alakított ki. A völgyben található Csepegő-szikla 
igazi látványosság, mely a természetjárók gyakori találkozóhelye. A terület növény-és állatfajokban gazdag, több 
ritka faj termő-illetve élőhelye. 

 
Óbánya népművészete, hagyományai igen figyelemreméltóak. A helyiek olyannyira féltve őrzik népi 
hagyományaikat, szokásaikat, hogy otthonaikban még ma is a sváb nyelvet beszélik. Majd minden házhoz 
hozzátartozik egy oldaltornác – ez az építészeti  hagyomány  a  19.  századból  maradt  fent.  A  hajdani  működő 
vízimalmairól, forrásairól, pisztrángos taváról nevezetes település igen korán híressé válik mázas karcolt 
kerámiáiról, edényeiről. Egykor a fazekasság jelentette szinte az egyetlen megélhetési lehetőséget a falu lakói 
számára, apáról fiúra szállt a mesterség, akik különböző vásárokon kínálták portékáikat. A helyi fazekasok által 
készített világosbarna, zöldmázas, dús mintázatú, csipkézett szélű, karcolt edények már a kezdetektől messze 
földön nagy hírnévnek örvendtek Az óbányai fazekasság a két világháború között virágzott igazán, amikor is 10-
15 fazekas űzte egyszerre bravúros hozzáértéssel e mesterséget. A jellegzetes óbányai fazekak igen gyakran 
mélybarnák, mélytüzűek; mintázatban gazdagok. Sok nagynevű fazekas dinasztiát tartanak számon a községben: 
elsők közt a Keszler-, a Teimel-, a Kovács- és a Müller-dinasztiát említhetjük, valamennyien nagyon sokat tettek 
azért, hogy Óbánya neve forogjon, ismertté váljon az ország határain túl is. A német olvasókör és a Német 
Nemzetiségi (korábban Kisebbségi) Önkormányzat kezdeményezésével létrejött Falumúzeumban megtaláljuk az 
üvegművesség régi és részben mai remekeit, a paraszti gazdálkodás eszközeit, a német népviselet nagy gonddal 
válogatott kincseit, és számos más tárgyi értéket, így gazdag fazekas-kiállítást is. A népi iparművészetek közül 
kiemelkedik még a fafaragás, Óbánya megbecsült szülötte volt Haklik Mihály fafaragó mester. 

 
A helyi néphagyományokhoz tartozik a Hutzelsonntag (örömtűz), amelyet a katolikus vallás szerint Nagyböjt első 
vasárnapján tartják. Nevét – hutzel – a német nemzetiségi lakosságtól nyerte, mely az „aszalvány, aszalt 
gyümölcs” megfelelője, egyben a böjti étkek egyik meghatározója a településen. Termésjósló szokás, amit még 
a betelepített németek az óhazából hoztak magukkal és egészen az 1970-es évekig művelték. Az elmúlt 
évtizedekben azonban megszakadt a folyamat. Pár éve újította meg a falu a régi szokást, a helyi Német 
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében. Ilyenkor az est beálltával legurul a „tüzeskerék” – „Hutzelrod – a 
hegyről. A néphit szerint amerre a kerék gurul, arra várható az évben a jobb termés. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 
129 

bázis év 

2013 130 100,8% 

2014 120 92,3% 

2015 117 97,5% 

2016 116 99,1% 

2017 NA NA 
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A lakónépesség 2012-től 2016-ig lassan, de folyamatosan csökkent. Bár 2012 előtt több volt a betelepülő, a 
községben lakóhelyet létesítő személy, de 2012 után többen, főleg törzsgyökeres lakosság, költözött a 
szomszédos településre Mecseknádasdra. 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak 
Nő
k 

Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 77 81 158 48,73 51,27 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)  0  
  

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 12 7 19 7,59% 4,43% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) NA NA NA NA NA 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 40 45 85 25,32% 28,48% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 8 6 14 5,06% 3,80% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 17 23 40 10,76% 14,56% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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Az állandó népesség adatait tekintve a korosztályokban kiegyenlített a nemek aránya. 

 
2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma NA NA NA 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) NA NA NA 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) NA NA NA 

Összesen 0 0 0 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
 
15-17 éves gyermekek számáról nincs adat. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2012 
36 

14 257,14% 

2013 36 18 200,00% 

2014 38 18 211,11% 

2015 42 19 221,05% 

2016 40 19 210,53% 

2017 NA NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

                                         
Az öregedési index azt mutatja, hogy a vizsgált időszakokban mindvégig jelentős többséget képeztek a 65 év 
feletti állandó lakosok száma, mint a 0-14 éves korúak. Nyomasztóan, az országos átlagot messze meghaladóan 
elöregedő település Óbánya. 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 
10 

6 4 
25 

2013 6 4 2 12,1 

2014 2 7 -5 -31,25 

2015 10 9 1 6,25 

2016 2 3 -1 -6,33 

2017 NA NA NA NA 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A belföldi vándorlások egyenlege évről-évre hektikusan változik. Negatív tencendcia, hogy az elvándorlók 
szinte kizrólag a fiatal generációk tagjai. 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 
2 2 

0 

2013 0 2 -2 

2014 1 1 0 

2015 1 1 0 

2016 0 1 -1 

2017 NA NA NA 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
 

                                        
 

A természetes szaporodás egyértelműen negatív irányban változik, 2013-ban és 2016-ban több a halálozások 
száma a születéseknél. 
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A község az elmúlt években maximálisan kihasználta az adódó pályázati lehetőségeket, mivel csak ezen 
a módon tudott fejlesztéseket végrehajtani. Az önrész hiánya miatt csak szerény lehetőségek adódtak. 
A lakosság eredményesen pályázott a Leader-program keretében. 
A településen nincsenek munkanélküliek, a lakosság egy része helyben dolgozik (idegenforgalom, 
vendéglátás), másik pedig a közeli nagyobb településekre (Pécs, Bonyhád, Szekszárd) ingáznak. 

 

A község 2013. januárja óta a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, korábban is a 
mecseknádasdi körjegyzőség látta el igazgatási feladatait. Az önkormányzat legfőbb értékének tekinti 
a meglévő faluközösséget, az ennek formálásában együttműködő programokat és módszereket. 
Küldetésének tekinti, hogy a szükséges egészségügyi, szociális, alapfokú nevelési és oktatási 
szolgáltatásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken biztosítani tudja a falu 
minden lakójának. 

 

 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Óbánya Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
a diszkriminációmentességet, 
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 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 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. 

Célok 

Értékeink, küldetésünk 
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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. 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Nincs ilyen helyi szabályozás. 

 

 
 

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

 
A HEP kapcsolódik az alábbi helyi stratégiákhoz és települési önkormányzati programokhoz, ezekkel ellentétes 
célokat nem fogalmaz meg, vagy ha (jogszabályi előírások be nem tartása miatt) mégis, úgy felhívja a stratégiák, 
dokumentumok megalkotóit azok módosításának, pótlásának szükségességére. Ezek a helyi dokumentumok a 
következők: 

Költségvetési koncepció – az önkormányzat minden évben határidőben elfogadta. 

Gazdasági program – bár a 2011. évi CLXXXIX. törvény, és a korábban hatályban volt 1990. évi LXV. 
törvény is kötelező helyi önkormányzati feladatként említi, a település nem rendelkezik ezzel. 

Köznevelés-fejlesztési terv – az oktatásért felelős miniszter készíti el, készítése folyamatban van. 

Településrendezési terv – a település rendelkezik településrendezési tervvel. 

Településszerkezeti terv – a település rendelkezik településszerkezeti tervvel. 

    Településfejlesztési koncepció – a település rendelkezik településfejlesztési koncepcióval. 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A települési önkormányzat számos társulásban vesz részt törvény erejénél fogva (többcélú kistérségi társulás), 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
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illetve kötelező és önként vállalt feladatai biztosítására (intézményfenntartó társulások). Ezek a következők: 

 

-Kistérségi társulás alakult 2013-tól (önkéntes alapú). 

-Óvodafenntartó társulás - Mecseknádasd Körzeti -

-Védőnői Társulás - Mecseknádasd 

-Háziorvosi körzetet fenntartó társulás - Mecseknádasd Orvosi -

-Ügyeleti Társulás 

-Könyvtári és mozgókönyvtári feladatokat ellátó társulás 

-Kapos-menti Hulladékprogramot Működtető Társulás (gesztor: Kaposvár, tag: 340 települési önkormányzat) 
 
 

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

A HEP helyzetelemzéséhez szükséges adatokat a TEIR rendszeréből gyűjtöttük és helyi adatgyűjtéssel egészítettük ki. 
 
A települési önkormányzat számára esélyegyenlőségi szempontból releváns adatok tudatos és tervszerű 
gyűjtése saját hatáskörben eddig nem történt. Egyes pályázati kiírások előzetes monitoringjához, illetve 
kistérségi, intézményi szintű programokhoz történtek az adott szempontból adatgyűjtések, de ezek a helyi 
önkormányzatnál nem állnak rendelkezésre. 

 
 

 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Óbánya lakóinak jövedelmi és vagyoni helyzetéről nem áll rendelkezésünkre adat. A helyi adatgyűjtés során arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a településen mélyszegénységben élők nincsenek. 

 

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) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 54 56 110 1,5 2,8% 1,5 2,7% 3 2,7% 

2013 53 58 111 0,25 0,5% 2 3,4% 2 2,0% 

2014 49 55 104 0,75 1,5% 1,5 2,7% 2 2,2% 

2015 48 51 99 0,25 0,5% 2 3,9% 2 2,3% 

2016 NA NA NA 0,5 #ÉRTÉK! 2,25 #ÉRTÉK! 3 #ÉRTÉK! 

2017 NA NA NA NA NA 2 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 
3.2.1 táblázata alapján az alábbi következtetést vontuk le: 

A munkanélküliségi mutatók az országos átlagnál sokkal alacsonyabb, minimális –2-3%– értéket mutatnak.  

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 2 2 2 3 2 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0,25 

0,25 
0 0 0 0 

% 8,3% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 0,75 1 0,75 0,5 0,25 0 

% 25,0% 44,4% 33,3% 25,0% 9,1% 0,0% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő   0,25 0 0 0 0 

% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 

% 16,7% 11,1% 11,1% 37,5% 18,2% 12,5% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 0,25 0 0 0 0 0,75 

% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 0,75 0,25 0,25 0 0 0 

% 25,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 1 

% 16,7% 11,1% 22,2% 25,0% 9,1% 50,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 0 0 0,25 0,25 1,25 0 

% 0,0% 0,0% 11,1% 12,5% 45,5% 0,0% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 0 0 0,25 0 0,25 0 

% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 9,1% 0,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0 0 0 0 0,25 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A nyilvántartott álláskeresők száma csekély minden korosztályban. 
 
 
 

 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 8,33 NA NA 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2013 NA NA NA 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2014 NA NA NA 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 NA NA NA 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2016 NA NA NA 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2017 50 NA NA 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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Negatív tényező, hogy a csekély létszámú munkanélküli között időszakonként magas a tartósan 
munkanélküliek száma. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
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 91,7 75,8 -9070,0% -7480,0% 

2011 100 92,1 -9900,0% -9110,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/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 % 

2012 3 NA #ÉRTÉK! 0,5 16,7% NA #ÉRTÉK! 

2013 2 NA #ÉRTÉK! 0,75 33,3% NA #ÉRTÉK! 

2014 2 NA #ÉRTÉK! 0,25 11,1% NA #ÉRTÉK! 

2015 2 NA #ÉRTÉK! 0,25 11,1% NA #ÉRTÉK! 

2016 3 NA #ÉRTÉK! 0,25 9,1% NA #ÉRTÉK! 

2017 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.2.6. táblázat alapján a regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált időszak viszonylatában kirívóan alacsony, 
közöttük legalább 8 általános iskolai osztályt el nem végzettek nincsenek. 

 
c) közfoglalkoztatás 

 
Az önkormányzat szervezi évente a közfoglalkoztatást, együttműködve a Munkaügyi Központtal. Az évente 
változó pályázati lehetőségek szerint különböző napi időtartamú (4-6-8 órás), különböző hosszú időtartamú (3- 
8 hónap), különböző típusú és célú közfoglalkoztatás van, amelybe változó számú személyt tudnak bevonni. 
Mindig maximálisan kihasználják a közmunka pályázatok által biztosított lehetőségeket. 

 
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.) 

 
Azok az aktív dolgozók, akik nem helyben dolgoznak, saját járművel, vagy tömegközlekedéssel ingáznak Pécsre, 
Bonyhádra, Szekszárdra. 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
A települési önkormányzat jó kapcsolatot ápol a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával. 

 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
Nincsenek ilyenek. 

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

foglalkoztatása 
Mélyszegénységben élők, romák a településen nincsenek. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

Ilyen esetről nincs tudomásunk. 
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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 % 

2012 NA NA #ÉRTÉK! 

2013 NA NA #ÉRTÉK! 

2014 NA NA #ÉRTÉK! 

2015 NA NA #ÉRTÉK! 

2016 NA NA #ÉRTÉK! 

2017 NA NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs 
Szolgálat (TÁKISZ) 
 

  
 
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)   

 

Felnőtt oktatásban résztvevőkről nem rendelkezünk adattal. 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában   

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA 

2013 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA 

2014 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA 

2015 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA 

2016 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA 

2017 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! NA 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)   

 

    Felnőtt oktatásban résztvevőkről nem rendelkezünk adattal. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 

támogatások 

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 % 

2012 110 NA Na 

2013 111 NA NA 

2014 104 NA NA 

2015 99 NA NA 

2016 NA NA NA 

2017 NA NA NA 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 
 
 

               
 

A 3.3.1. táblázat adatai az álláskeresési segélyben részesülők számát tartalmazza. A számuk a vizsgált 4 évben 
minimális. 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 3 1,25 41,7% 

2013 2 1 44,4% 

2014 2 0,5 22,2% 

2015 2 NA NA 

2016 3 0,75 27,3% 

2017 NA NA NA 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
 
 

 
 

A 3.3.2. táblázat adatai a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számát tartalmazza. A regisztrált 
munkanélküliek több mint fele nem jogosult álláskeresési járadékra. 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos havi 
száma (2015. március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

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

2012 NA  NA 0,00% NA 0,00% 

2013 NA NA 0,00% NA 0,00% 

2014 NA NA 0,00% NA 0,00% 

2015 NA NA 0,00% NA 0,00% 

2016 NA NA #ÉRTÉK! NA 0,00% 

2017 NA NA #ÉRTÉK! NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

                     

A 3.3.3. táblázat adatai a rendszeres szociális segélyben, és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
adatait tartalmazzák. A sok adathiány miatt a táblázat nem értelmezhető. 

 
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. 

 
a) bérlakás-állomány 

 
 

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 

2012 50 NA NA NA NA NA NA NA 

2013 50 NA NA NA NA NA NA NA 

2014 50 NA NA NA NA NA NA NA 

2015 50 NA NA NA NA NA NA NA 

2016 50 NA NA NA NA NA NA NA 

2017   NA NA NA NA NA NA NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok     
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A településen a lakások magántulajdona az irányadó, a település minden lakása ebbe a körbe tartozik.  

 
b) szociális lakhatás 

 
Az önkormányzatnak nincs lakásállománya, melyet a szociális lakhatás feladatellátásának alárendelhetne. De 
nincs is igény ilyen feladatellátásra. 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen nincsenek ilyen ingatlanok. 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 
támogatásban részesített 

személyek száma (TS 
6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesítettek száma (TS 
6101) 

2012 4 NA 

2013 2 NA 

2014 3 NA 

2015 2 NA 

2016 1 NA 

2017 1 NA 

    Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A 3.4.2. táblázat tartalmazza a lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülőket. 2016-os évtől 
már csak egy embernek lett megállapítva lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás iránti kérelem 
nem érkezett az önkormányzathoz, csekély a rászorulók száma. 

 
f) eladósodottság 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 
Külterületeken és nem lakóövezetben nincsenek lakások a községben. A településen a minőségi 
közszolgáltatásokhoz mindenki egyenlően hozzáférhet, ezeket a következő mecseknádasdi székhelyű 
szervezetek végzik: önkormányzati közös hivatal (korábban körjegyzőség), családsegítő szolgálat, gyermekjóléti 
szolgálat, védőnői szolgálat. A közműszolgáltatások részben elérhetők: vezetékes víz és villanyáram mindenhol 
van, szilárd és folyékony hulladékszállítás szintén. A település rendelkezik vezetékes gázszolgáltatással, valamint 
szennyvízcsatorna-rendszerrel is. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
A településen nincsenek telepek, szegregátumok. 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés   

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) 

2012 NA 1 1 

2013 NA 1 1 

2014 NA 1 1 

2015 NA 1 1 

2016 NA 1 1 

2017 NA   

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A háziorvosi ellátásszékhelye Mecseknádasd, az orvos hetente egyszer 4 órában elérhető a településen. A 
védőnői szolgáltatás a településen élők számára igény szerint elérhető. Fogorvosi szakrendelés Mecseknádasdon 
található. 

 

 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 6 

2013 4 

2014 3 

2015 5 

2016 4 

2017 NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

                         
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 
A 3.6.2. táblázat tartalmazza a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számát. Ez nagyjából stagnál a vizsgált 
időszakban. A fő probléma abban jelentkezik, hogy a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabály melléklete, a 
közgyógyellátásra felírható gyógyszerek listája szűkül. Így számos, egyébként rászoruló személy betegségére 
szükséges gyógyszertípusa miatt esik ki az ellátásból. A közgyógyellátásban részesülőknek a lakosságszámhoz 
képest relatíve nagy száma az öregedő, rossz közegészségi állapotú népességet jelzi. 
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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 

2012 NA NA #ÉRTÉK! 

2013 NA NA #ÉRTÉK! 

2014 NA NA #ÉRTÉK! 

2015 NA NA #ÉRTÉK! 

2016 NA NA #ÉRTÉK! 

2017 NA NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
                     
 

A 3.6.3. táblázat az ápolási díjban részesülők számát tartalmazza, mely a vizsgált időszakban végig 0 fő. 

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

hozzáférés 

 
Az önkormányzat a közös hivatalhoz tartozó települések falubuszaival rendszeres időközönként lehetőséget 
biztosít a településen élők számára a szűrővizsgálatokon, szakrendeléseken történő megjelenésre a környékbeli 
nagyobb városokban (Bonyhád, Szekszárd, Pécs). 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Az önkormányzat a közös hivatalhoz tartozó települések falubuszaival rendszeres időközönként lehetőséget 

biztosít a településen élők számára a fejlesztő és rehabilitációs ellátásokon történő megjelenésre a környékbeli 
nagyobb városokban (Bonyhád, Szekszárd, Pécs). 

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetés (szociális étkeztetés) az Mecseknádasd konyhájáról történik. Az önkormányzat nem tart fenn 
konyhát. Az ottani élelmezésvezető rendszeresen részt vesz a szakirányú továbbképzéseken, így a közétkeztetés 
nyersanyagbeszerzése, illetve az ételsorok összeállítása az egészséges táplálkozás szempontjai szerint történik. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 
Szervezett sportélet a turisztikát leszámítva nincs a településen, de időnként tömegsport rendezvényekre kerül 
sor. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát (füves kispálya) minden sportolni vágyó helyi lakos 
szabadon, térítésmentesen használhatja. A község kiemelt jelentőséggel bír a megye turisztikájában, számos 
túraútvonal cél- illetve áthaladó állomása. 

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közös hivatali szinten, mecseknádasdi székhellyel működik. 

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

nyújtásakor 
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A településen nincsenek diszkriminációs gyakorlatok, folyamatok semmilyen területen, így a szolgáltatások 
nyújtásában sem. 

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

 
Az önkormányzat kérelemre méltányosságból biztosít a rászorulók részére a Szociális törvény alapján 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, illetőleg az Illetéktörvény alapján bizonyos eljárásokban 
illetékmentességet. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet legfőbb színtere a közösségi ház ,IKSZT, amely többfunkciós önkormányzati létesítmény. Itt 
működik a községi könyvtár, valamint az e-Magyarország Pont. Nagytermében helyt adnak az önkormányzati, 
kisebbségi önkormányzati, egyéb rendezvényeknek, politikai gyűléseknek, termékbemutatóknak stb. Igény 
esetén esküvők, más családi rendezvények tartására is rendelkezésre áll. Az évente megrendezendő Falunap 
rendezvény központi színtere, jó idő esetén a programok az épülethez tartozó füves területen, rossz időben a 
Nagytermeben kerül sor. 

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

 
A településre jellemző a harmonikus közösségi együttélés a különböző etnikai csoportok között. Romák/cigányok 
nem találhatók a településen, a német eredetű és a magyar lakosság békében, összhangban él egymással és a 
betelepült külföldi állampolgárokkal. 

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

 
A rendezvények szervezésében figyelhető meg leginkább az önkéntes közösségi munka 

 

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

 
Nem működik roma nemzetiségi önkormányzat a településen. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Célcsoport tagjainak rossz egészségügyi 
állapota. 

 

Orvosi előadások, felvilágosítás, prevenció, 
szűrővizsgálatok szervezése. 
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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 
 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 NA NA 

2013 NA NA 

2014 NA NA 

2015 NA NA 

2016 NA NA 

2017 NA NA 

 
A 4.1.1. számú táblázat tartalmazza a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek számát. Nincsenek 
Ilyen gyerekek a településen. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 1 

2013 1 

2014 1 

2015 
2 

2016 
1,5 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 
 

A 4.1.2. számú táblázat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát tartalmazza. Ebből a 
táblázatból érzékelhető, hogy kevés a rászoruló a településen. 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Minimális a kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma. 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nincsenek ilyen gyermekek. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nincsenek a településen szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek. 

 

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 

2012 1 NA  

2013 1 NA 

2014 1 NA 

2015 1 
NA 

2016 1 NA 

2017 1 NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

                                      
A védőnői körzet (és az azt működtető intézményfenntartó társulás) székhelye és központja Mecseknádasd. A 
védőnői körzethez tartozik még Óbányán és a székhely-településen kívül Ófalu község. A védőnő székhelyén 
minden munkanapon elérhető, heti 1-1 alkalommal minden településre eljut. Egy védőnőre jutó gyermekek 
számáról nincs adatunk. 
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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  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2012 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 

2015 
0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 

 
A házi gyermekorvosi szolgálatot Óbányán, Ófaluban és Mecseknádasdon a Nagymányoki gyermekorvosi 
szolgálat látta el helyettesítéssel. 
Időnként szűrővizsgálatokat, szakorvosi vizsgálatokat is szervez a védőnő a gyermekek részére. 

 
 

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

 
Nincsenek ilyen adatok. 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti alapellátást a mecseknádasdi székhelyű, közös önkormányzati hivatali szinten működő 
szolgáltató látja el. Munkatársuk heti 2 alkalommal, összesen 10 órában van jelen a településen, székhelyén 
pedig szükség esetén minden nap fogadja ügyfeleit. 

 
e) gyermekvédelem 

 
A gyermekjóléti szolgálat munkája során – különös tekintettel a védelembe helyezett, veszélyeztetett 
gyermekekre – szorosan együttműködik az egyéb gyermekvédelmi feladatot ellátó szervezetekkel (intézmények 
– iskola, óvoda, védőnő, önkormányzat – jegyző). A gyermekvédelmi intézkedések konszenzuson alapuló közös 
döntések, de formailag a jegyző hozza meg ezeket a többi együttműködő szervezet javaslatainak 
figyelembevételével. A témában közös helyszíni bejárásokat, meghallgatásokat (pld. elhelyezési tárgyalás, 
védelembe vételi tárgyalás) tartanak, szükség esetén bevonva a városi, megyei gyámhivatal dolgozóit is. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Krízishelyzetben igénybe vehető helyi szolgáltatások nincsenek. A gyermekvédelem fent ismertetett helyi 
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szereplői segítséget nyújtanak a rászorulóknak abban, hogy megtalálják, és igénybe vehessék a járásban, illetve 
a megyében működő ilyen típusú szolgáltatásokat. 

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

 
Egészségfejlesztési tárgyú programok a különböző szűrővizsgálatok, melyeket a védőnő szervez, a személyek 
szállítását az önkormányzat végzi. Ezeken bárki részt vehet. 
 

Sport-, szabadidős és szünidős programokat az önkormányzat szervez. Senkinek nincs korlátozva ezekben a 
részvétele. 

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

 
Elenyésző az ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetésben, tankönyvben részesülők száma, a településen kevés 
rászoruló él. 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

 
A településen nincsenek diszkriminációs gyakorlatok, folyamatok semmilyen területen, így a szolgáltatások 
nyújtásában sem. 

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

Ilyen a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram. 

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

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

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

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) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

2012 0 
 

0 
 

0 
 

0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 
0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés   

 

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2012 0 
 

0 
 

0 
 

0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 
0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
 

Óbányán nincs bölcsőde, ez a szolgáltatás Mecsenádasdon vehető igénybe. 
 
 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(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 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012 0 
 

0 
 

0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 
0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés   
A településen nincs óvoda, ez a szolgáltatás Mecseknádasdon vehető igénybe. 
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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 % 

2011/2012 NA NA #ÉRTÉK! 

2012/2013 NA NA #ÉRTÉK! 

2013/2014 NA NA #ÉRTÉK! 

2014/2015 NA NA #ÉRTÉK! 

2015/2016 NA NA #ÉRTÉK! 

2016/2017 NA NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
 

 

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 

2011/2012 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 

2013/2014 
0 0 0 

2014/2015 0 0 0 

2015/2016 0 0 0 

2016/2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

Óbányán nincs iskola, ez a szolgáltatás Mecseknádasdon vehető igénybe. 
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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 

2011/2012 NA 

2012/2013 NA 

2013/2014 NA 

2014/2015 NA 

2015/2016 NA 

2016/2017 NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar adatok 
 

 

A településen iskola, óvoda nem működik. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között 
és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

 
A településen iskola, óvoda nem működik. 

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

eltérések 

 
A településen iskola, óvoda nem működik. 

 
d) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs pozitív diszkrimináció. 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Unatkozó,motiválatlan, közösségi életben részt nem 
vevő gyermekek. 

Közösségi, kulturális és sportprogramok szervezése. 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 54 56 NA NA 2 2 

2013 53 58 NA NA 0 2 

2014 49 55 NA NA 1 2 

2015 48 51 NA NA 0 2 

2016 NA NA NA NA 1 2 

2017 NA NA NA NA NA 2 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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Az 5.1.1. számú táblázat tartalmazza a foglalkoztatást és a munkanélküliséget a nők körében. A meglehetősen 
adathiányos táblázatból kevés következtetés vonható le. Munkanélküliségi mutatók rendelkezésre állnak ugyan, 
de a foglalkoztatási mutatók nem, és a kettő különbözete nem feltétlenül azt jelenti, hogy a hiányzó tételek a 
munkában állók táborát gyarapítják. A táblázat meglehetősen rendszertelenül változó adatokat tartalmaz, 
melyekből semmilyen tendencia nem olvasható ki.  

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

Erre vonatkozóan semmilyen adat nem áll rendelkezésre. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Erre vonatkozóan semmilyen adat nem áll rendelkezésre. 

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

Erre vonatkozóan semmilyen adat nem áll rendelkezésre. 

 

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.) 

 
Erre a területre vonatkozóan nincsenek helyi programok. Bölcsőde, óvoda, családi napközi nem működik a 
településen. 

 
 

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 

2012 1 NA #ÉRTÉK! 

2013 1 NA #ÉRTÉK! 

2014 1 NA #ÉRTÉK! 

2015 1 NA #ÉRTÉK! 

2016 1 NA #ÉRTÉK! 

2017 1 NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 
Csekély a kisgyermekes anyák száma. De mivel a település és környéke „intézményhiányos” állapotban van a 
kisgyermek-gondozási intézmények tekintetében, így probléma a kisgyermekes anyukák munkavállalása, a 
gyermekgondozási ellátások lejártát követő visszatérése a munkaerőpiacra. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Nem jellemző a településre. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 
Krízishelyzetben igénybe vehető helyi szolgáltatások nincsenek. A családvédelemnek a gyermekek célcsoportnál 
ismertetett helyi szereplői segítséget nyújtanak a rászorulóknak abban, hogy megtalálják, és igénybe vehessék a 
kistérségben, illetve a megyében működő ilyen típusú szolgáltatásokat. 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A helyi közéletben az első számú vezető szerepét (tanácselnök, majd polgármester) évtizedek óta mindig férfiak 
töltötték be. A második-harmadik számú vezetői helyeken (alpolgármester, jegyző) már a férfiakkal megegyező 
gyakorisággal fordultak meg nők az elmúlt évtizedekben. 
A képviselő-testületek tagságában több ciklus óta kiegyenlített a férfiak-nők aránya. 

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

kezdeményezések 

 
Nincsenek ilyen helyi szintű társadalmi problémák. 

 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nehéz a nők visszatérése a gyermekvállalást 
követően a munkaerőpiacra. 

Komplex segítségnyújtás a munkaerőpiacra 
visszatérni kívánó kisgyermekes nők részére 

(felvilágosítás, tájékoztatás, képzés-szervezés- és 
lebonyolítás, munkáltatók figyelmének felhívása). 

 

 
 

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

 
Az időskorú népesség száma növekszik a községben a 10-20 évvel ezelőtti állapothoz képest (elöregedő 
település). 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

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 

2012 21 30 51 

2013 22 32 54 

2014 22 31 53 

2015 20 29 49 

2016 20 NA #ÉRTÉK! 

2017 NA NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
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A 6.1.1 számú táblázat a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számáról szól. E táblázatból két 
következtetés vonható le: az első, hogy a település összlakosságához képest magas a nyugdíjasok száma, ez 
illeszkedik ahhoz a korábbi megállapításhoz, hogy Óbánya jelentős mértékben elöregedő település. A második 
következtetés, hogy az idősödő és idős korban az évek előrehaladásával egyenes arányban növekszik a nők és 
csökken a férfiak száma. Mindez a férfiak rosszabb életkilátásai, rövidebb átlagéletkora miatt van, amelyek 
Magyarországon országos tendenciák. 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 3 0 0% 0 NA #ÉRTÉK! 

2013 2 0 0% 0 NA #ÉRTÉK! 

2014 2 0 11% 0 NA #ÉRTÉK! 

2015 2 0 0% 0 NA #ÉRTÉK! 

2016 3 1 18% 0 NA #ÉRTÉK! 

2017 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! 0 NA #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     
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Nem állnak rendelkezésre számszerű adatok. Az elmúlt években - részben a jogszabályi változások miatt - szinte 
minimumra csökkent az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatása a településen, leszámítva a családi 
vállalkozásokban dolgozókat, illetve segítő családtagokat. 

 
a) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A tevékeny időskort elősegítő foglalkoztatási formák, programok, lehetőségek nem léteznek a településen. 
Ezzel szemben lehetőség van a tevékeny öregkor megvalósítására más területeken, például közösségi téren, a 
településen működő civil szervezetekben. 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Nincs példa a foglalkoztatás területén az idősek hátrányos megkülönböztetésére. 

 
 
 
 

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

 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

6.3.1. számú táblázat - 65 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 % 

2012 36 18 50,00% 

2013 36 NA #ÉRTÉK! 

2014 38 5 13,16% 

2015 42 6 14,29% 

2016 40 6 15,00% 

2017 NA NA #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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Az időskorúak 2012-es adatokhoz képest, 2013-2016-ig 13-15%-ban veszik igénybe a nappali ellátás szolgáltatást, 
ami ebben az esetben a nappali étkeztetést jelenti. Ezt a szolgáltatást a helyi önkormányzat 
szervezésében a Mecseknádasdon működő konyha biztosítja. 
 

Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz az idősek éppúgy hozzáférhetnek, mint a település valamennyi 
lakója. 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos  
száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 

5701) 

2012 NA 

2013 NA 

2014 NA 

2015 NA 

2016 NA 

2017 NA 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

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) 

2012 1 1 708,00 NA NA 

2013 1 200 NA NA 

2014 1 200 NA NA 

2015 1 200 NA NA 

2016 1 200 NA NA 

2017 1 NA NA NA 

 
A kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz az idősek éppúgy hozzáférhetnek, mint a település valamennyi 
lakója. 

 
c) idősek informatikai jártassága 
Pozitív példák vannak a településen, egyes időskorúak gyorsan biztos ismereteket szereztek a számítógép és 
az internet használatának területén. Az önkormányzat minden eszközével elősegíti és bátorítja az idősek 
informatikai ismereteinek bövítését. 

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

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Elmagányosodás, bezárkózás Tevékeny időskort elősegítő foglalkoztatási formák, 
programok, lehetőségek 

Idősek rossz közegészségügyi állapota. Felvilágosító és egészségmegőrző programok, 
szűrővizsgálatok szervezése. 
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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) 
Összesen 

2012 5 7 12 

2013 4 7 11 

2014 4 7 11 

2015 4 6 10 

2016 4 5 9 

2017     0 

 

        
 

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

 
A jogszabályban meghatározott mozgáskorlátozottak támogatását az önkormányzat minden évben biztosítja, és 
lehetőségei szerint segíti a mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési támogatását. Az intézmények felújítása során 
(pld. óvoda, orvosi rendelő, hivatali épület) a mozgásukban korlátozott személyek közlekedési lehetőségeit 
biztosították (rámpa, mozgáskorlátozott WC, küszöbmentes belső megközelítés). 

 
A 7.1.1 számú táblázat részletes elemzése adathiány miatt nem lehetséges. Annyi kiolvasható a táblázat 
adataiból, hogy kevés személy részesül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban. 

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nagyon kevés a fogyatékkal élő a településen. Nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés 
foglalkoztatásuk területén. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban

részesülők száma nemenként

Férfiak Nők

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
Nincsenek ilyen intézmények, szolgáltatások, programok. Fogyatékkal élőket ellátó nappali intézmény nincs. 

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  

2012 NA NA NA 

2013 NA NA NA 

2014 NA NA NA 

2015 NA NA NA 

2016 NA NA NA 

2017 NA NA NA 

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

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A fogyatékkal élők pénzbeli és természetbeni ellátásáról nincs számszerű adat. Kevesen vannak a településen 
fogyatékkal élők, ők is másokkal egyenlő mértékben részesülhetnek az önkormányzat által biztosított pénzbeli 
és természetbeni ellátásokból. Minden évben megállapítják és kifizetik a mozgáskorlátozottak éves 
támogatására vonatkozó jogszabály szerinti támogatásokat, a közlekedési kedvezményt illetve a parkolási 
engedélyt is megkapják. 

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

hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Közlekedési akadálymentességgel ellátottak a helyi intézményi és hivatali épületek. A felújítások során 
figyelmet fordítottak arra, hogy a közlekedési akadálymentesség megtörténjen az önkormányzati tulajdonú 
épületekben. 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Még nem teljes körű a település közlekedési akadálymentesítése (közterületek). Hiányzik az információs és 
kommunikációs akadálymentesítés. 

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat, mint munkáltató gondoskodott intézményei akadálymentesítéséről. Más munkáltatóknál 
(cégek) ez az irodai épületeket leszámítva nem értelmezhető. 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közösségi közlekedés terei (pld. buszmegállók), járdák, parkok akadálymentesítettsége csak részben történt 
meg. 

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

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)  

Nem érvényesül ezen a területen semmiben pozitív diszkrimináció. 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Közlekedési akadálymentesítés csak részben történt 
meg, hiányzik az információs és kommunikációs 

akadálymentesítés. 

A tárgykörben kiírásra kerülő, és sikeresen 
benyújtásra kerülő pályázatok esetén az 
önkormányzat megvalósítja a település teljes körű 
akadálymentesítését. 
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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.) 

 
A településen közfeladatot ellátó civil szervezetek, egyházi szolgáltatók, érdekvédelmi szervezetek nincsenek. 
Három bejegyzett civil szervezet működik a községben az alábbiak szerint. 

 
1.) Óbányáért Közhasznú Alapítvány, melynek céljai, tevékenységei a következők: 

 
Óbánya község fejlődésének elősegítése, természeti és kulturális érdekeinek megőrzése, illetve e célokat kitűzött 
kezdeményezések támogatása: helyi közösségek alakulásának, újjáalakulásának, működésének támogatása; 
helyi nyilvánosság fórumainak felkarolása; helyi hagyományok megőrzésének, új hagyományok kialakításának 
segítése; a település lakosságmegtartó képességének előmozdítása; az épített, természeti és kulturális értékek 
megóvása; az ökológiai szemlélet erősítése a helyi lakosság, az ideiglenes lakók és az idelátogatók körében; a 
lakosság életminőségét javító kezdeményezések támogatása; a falukép értékeinek megőrzése, rekonstrukciójára 
irányuló kezdeményezésének támogatása, a helyi turizmus színvonalának emelése; a település és környezete 
adottságait és értékeit szem előtt tartó falusi vendégfogadás kritériumainak elsajátíttatása; kapcsolatkeresés és 
ápolás a hasonló célokat kitűző hazai és külföldi településekkel és szervezetekkel; a település hátrányos helyzetű 
lakosai társadalmi esélyegyenlőségének, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; a településen lakó 
gyermekek és az ifjúság védelme, érdekképviselete, képességeik és ismereteik fejlesztése; közreműködés a 
település közrendjének és közlekedése biztonságának a fenntartásában, a katasztrófa-elhárításban. 

 
2.) Óbányai Német Olvasókör Egyesület, melynek céljai, tevékenységei a következők: 

 
A helyi lakosság mindennapjainak segítése, a nemzetiségi kultúra ápolása, a nemzetiséghez tartozó, e 
közösséghez kötődő lakosság összefogása. A település sajátos arculatának megőrzése és ápolása, különös 
tekintettel annak nemzetiségi jellegére. Kapcsolatteremtés Németországban azzal a térséggel, faluval, ahonnan 
elődeik származnak. A falu lakosság-megtartó képességének elősegítése és fejlesztése. Az óbányai jeles tárgyak 
gyűjteményének gondozása. A természet- és környezetvédelem elősegítése és támogatása, a falusi turizmus 
működésének segítése. 

 
 

3.) Tarkák és Vidámak Ifjúsági Közhasznú Egyesület Óbánya, melynek céljai, tevékenységei a következők: 

Óbánya község ifjúsági életének fellendítése. Helyi kulturális örökség megőrzése. A helyi közösség szervezési 
feladatok segítése. Az ifjúság bevonása a község turisztikai és idegenforgalmi feladatainak ellátásban. 
Partnerkapcsolatok építése más hasonló célú társadalmi szervezetekkel, ezen kapcsolatok megőrzése, ápolása, 
továbbfejlesztése. Oktatási feladatok kiegészítése, művelődésszervezési feladatok ellátása. Az informatikai 
tudás fejlesztése, az ifjúság informatikai eszközökkel való ellátásának javítása. A kulturált szabadidő-eltöltés 
segítése, szervezése. Hagyományőrző feladatok ellátása, rendezvényszervezésben való részvétel. Más országok 
kultúrájának megismertetése, az ifjúság látókörének tágítása. Óbánya faluképének és a falukép értékeinek 
megőrzése. Helyi hagyományok megőrzésének, új hagyományok kialakításának elősegítése. Az épített, 
természeti és kulturális értékek megóvása. Állatok védelme. A településen lakó gyermekek és az ifjúság 
védelme, érdekképviselete, képességeik és ismereteik fejlesztése. 

 

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

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 
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A német nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között harmonikus a kapcsolat, 
szinte minden községi program, rendezvény szervezését közösen, egymással együttműködve végzik. 
A nagyobb rendezvényeket a civil szervezetik is segítik önkéntes munkájukkal. 

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

 
Óbánya tagja a Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek, Mecseknádasdi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulásnak, valamint a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásnak. 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat jellegéből, elnevezéséből, tagjai személyéből adódóan elsősorban a 
német/sváb helyi lakosok, mint célcsoport esélyegyenlőségének biztosítása érdekében látja el 
feladatait. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen működő civil szervezetek működésük során igyekszenek maximálisan biztosítani 
valamennyi célcsoport esélyegyenlőségét. 

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

 
A for-profit szereplők főként a foglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőségi feladatokba. 
 

 

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 

 

Már a helyi esélyegyenlőségi helyzetelemzés során meghatározásra kerültek azok a szervezetek (nemzetiségi 
önkormányzat, egyéb partnerek), akik bevonása szükséges a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
folyamatába. Bevonásuk formája folyamatos tájékoztatásuk egy fórum keretein belül az esélyegyenlőségi 
intézkedési terv megvalósításának lépései során. Ebben a folyamatban sor kerül saját álláspontjuk kifejtésére 
(egyetértésük, vagy egyet nem értésük jelzésére), illetve kezdeményezhetik működési területüket érintően 
egyes programok, rész-szabályozások megalkotását. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Az a) pontban szereplő szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolása 
két módon oldható meg, mindkettő a nyilvánosság biztosításának különböző eszköze. 
Első a program helyben szokásos módon – önkormányzati hirdetőtáblára kifüggesztve – történő 
kihirdetése. 

A második a HEP és intézkedési tervének szakmai elfogadását követően publikálásra kerül a hep.szgyf.gov.hu 
és a obanya.hu honlap részeként.  
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Olyan településen kívánunk élni, ahol nemzetisége/etnikuma/faja/vallása/világnézete miatt senki nem 
részesül sem negatív, sem pozitív megkülönböztetésben. 

 
Fontos számunkra, hogy a problémákkal küszködők segítséget kapjanak az életesélyeik javítására. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek kompetencia és készségfejlesztését, családi életre nevelését, 
szemléletformálását, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. 

 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek testi, lelki, mentális, szociális állapotára, közösségbe vonására, 
a biztonságos, boldog időskor biztosítása érdekében. 

 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén érdekeik védelmét, közösségbe vonását. 

 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítására, 
társadalmi integrációjuk elősegítésére. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 
 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Jövőképünk 
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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 

megvalósítás
ának 

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 

"Tegyünk 
többet az 
egészségért!" 

Célcsoport 
tagjainak rossz 
egészségügyi 
állapota. 

Orvosi előírások, 
felvilágosítás, 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Helyi szociális 
rendelet.Költségvetési 
koncepció. Költségvetési 
rendelet. 

Orvosi előadások, 
prevenciós 
programok, 
rendezvények, 
szűrővizsgálatok 
szervezése. 

Óbánya Község 
Önkormányzata, 
polgármester 

2023.12.28. 

Megszervezett 
programok száma, 
azokon résztvevő 
személyek száma 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása, 
pénzügyi hátteret 
biztosíthatja az 
önkormányzat 
mindenkori éves 
költségvetése, 
valamint a tárgyban 
benyújtásra kerülő és 
sikeres pályázatok. 

Kockázati tényező a 
célcsoport 
motiválatlansága és 
érdektelensége. Ezt 
szakemberek, civil 
szervezetek bevonásával 
lehet kiküszöbölni. csak 
sikeres pályázatok esetén 
valósítható meg. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
"Játszunk 
együtt" 

Unatkozó, 
motiválatlan, 
közösségi életben 
részt nem vevő 
gyermekek. 

Unatkozó, motiválatlan, 
közösségi életben részt 
nem vevő gyermekek 
bevonása közös 
programokba,a falu 
közösségi életébe. 

Helyi szociális és 
gyermekvédelmi 
rendelet. Költségvetési 
koncepció és rendelet. 

Pályázati források és 
együttműködő 
partnerek 
felkutatása. A 
célcsoport tagjai 
részére közösségi, 
kulturális és sport 
programok 
szervezése. 

Óbánya Község 
Önkormányzata, 
polgármester 

2023.12.28. 

Benyújtott 
pályázatok száma, 
megszervezett 
programok száma 
és azokon részt 
vevő személyek 
száma. 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
biztosítása.A 
szükséges pénzügyi 
hátteret az 
önkormányzat 
mindenkori éve 
költségvetése és a 
tárgyban benyújtott 
sikeres pályázatok 
biztosíthatják 

Kockázati tényező a 
célcsoport 
motiválatlansága és 
érdektelensége. Ez 
szakemberek és civil 
szervezetek bevonásával 
kiküszöbölhető 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

"Vissza a 
munka 
világába" 

Nők és 
kisgyermekes 
családanyák 
visszatérése a 
munka világába. 

Kisgyermekes 
édesanyák,nők 
foglalkoztatási 
helyzetének javítása. 

Helyi szociális és 
gyermekvédelmi 
rendelet. Költségvetési 
koncepció és rendelet. 

Tájékoztatók, 
előadások 
szervezése. 
Képzések szervezése 
és népszerűsítése a 
munkába visszatérni 
vágyó nők részére. 

Óbánya Község 
Önkormányzata, 
polgármester 

2023.12.28. 

Megszervezett 
programok és 
előadások száma, 
azokon részt vevő 
személyek száma. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása, 
a hozzá szükséges 
pénzügyi hátteret az 
önkormányzat 
mindenkori 
költségvetése 
biztosíthatja. 

Kockázati tényező a 
célcsoport 
érdektelensége, illetve az 
infrastrukturális 
problémák. Szakemberek 
és civilszervezetek 
bevonásával ezek a 
kockázati tényezők 
csökkenthetők vagy 
kiküszöbölhetők. 
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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 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 "Aktív időskor" 

Elmagányosodás 
és bezárkózás az 
idősebb generáció 
részéről.Az 
időskorúak nem 
megfelelő 
egészségi állapota. 

Egészségmegőrző és 
felvilágosító programok, 
szűrővizsgálatok 
szervezése.Tevékeny 
időskort elősegítő 
foglalkoztatási programok 
szervezése, ezeken belül a 
különböző lehetőségek 
bemutatása. 

Helyi szociális 
rendelet.Költségvetési 
rendelet. 

Egészségmegőrző és 
felvilágosító 
programok, 
szűrővizsgálatok 
szervezése.Idősek 
bevonása a 
közösségi életbe. 
Rendezvények, 
különböző 
programok, 
kirándulások 
szervezése. 
Informatikai 
ismeretek bővítése. 

Óbánya Község 
Önkormányzata, 
polgármester 

2023.12.28. 

Programok, 
rendezvények 
száma és az azon 
részt vevő 
személyek száma. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása 
mellett önkéntes 
munka bevonása 
szükséges lehet.A 
pénzügyi hátteret az 
önkormányzat 
mindenkori éves 
költségvetése 
biztosíthatja. 

Kockázati tényező, hogy 
az idős korosztály 
érdektelen lehet. 
Szakemberek, civil 
szervezetek, önkéntesek 
bevonásával motivált 
lehet a célcsoport. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
"Akadály 
nélkül"" 

Közlekedési, 
információs és 
kommunikációs 
akadálymentesítés. 

A tárgyban kiírásra kerülő 
pályázatok figyelése, 
benyújtása.Közlekedési, 
információs és 
kommunikációs 
akadálymentesítés 
megvalósulása. 

Helyi építésügyi 
szabályzat. Költségvetési 
koncepció és rendelet. 

Pályázatok figyelése, 
benyújtása a 
tárgyban. 
Megvalósítás, az 
elért eredmények 
hosszú távú 
fenntartása. 

Óbánya Község 
Önkormányzata, 
polgármester 

2023.12.28. 

Akadálymentesítet
t létesítmények, 
informatikai és 
kommunikációs 
eszközök száma. 

Személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása. 
A szükséges pénzügyi 
hátteret az 
önkormányzat 
mindenkori éves 
költségvetése, 
valamint sikeres 
pályázatok 
biztosíthatják. 

Megvalósítása csak 
sikeres pályázat esetén 
lehetséges. 
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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 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 rendelkezne

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

A megvalósítás folyamata 
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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. 

 
 

 
 

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. 

Romák/ mély- 
szegénységben 

élők esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Fogyatékkal élők 
esély- 

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum 
tagjai:    

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 

Nők esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély- 
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Monitoring és visszacsatolás 
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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 
 

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. 

 

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

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

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.) 

 

 

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.  

Érvényesülés, módosítás 






