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

A település bemutatása 
Bogád község a Mecsek lábánál, a megyeszékhelytől délkeletre – mintegy 3 kilométerre - fekvő, több mint 
1100 lakost számláló dinamikusan fejlődő település. Lakosságszáma az elmúlt évtizedben nőtt meg 
ugrásszerűen, a kialakított sorházas településrésznek köszönhetően. 

 

Területén már a római korban gazdálkodást folytattak, a Mursa (Eszék) - Sopianae (Pécs) - Savaria 
(Szombathely) transzkontinentális útvonal pedig érintette a települést, innen fordult nyugat felé és haladt 
keresztül Sopianae-n. Római kori leleteket találtak a Romonya felé vezető út mentén feltárt temetőben, 
1959-1960-ban pedig 21 sírhellyel rendelkező IV. századi temetőre bukkantak a község nyugati felén. 
Hamvasztásos temetkezési helyről származó sírleletek bizonyítják, hogy már a II. században éltek a község 
területén. Szórványleletként Constantinus (312-337) bronzérme és 8 ezüstcsat került elő a kutatásoknak 
köszönhetően. A legkésőbbi érme Julianus Apostata (361-363) korából származik. Egy V. századi ezüstcsat a 
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében található.  

                                                             
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Bogád az Árpád-korban is lakott település volt, az első fennmaradt írásos emlékek szerint 1058-ban a pécsi 
püspök birtokaként tartották nyilván. 1331-ben vallon telepesek alkották a falu közösségét. A 
nyilvántartások szerint 1559-ben 8, 1565-ben 17 ház volt a településen. Az 1680-as években Bécs ostromára 
induló török hadak súlyos pusztítást hagytak maguk után, rövid időre elnéptelenedett a falu, az üresen 
maradt házakat rövidesen rác menekültek népesítették be. 1702-ben négy magyar és három horvát család 
lakott a községben. Barokk stílusú római katolikus temploma 1754-ben épült, az ekkor készült török 
medence szenteltvíztartóként a mai napig fennmaradt. A templom mellé négy szomszédos települést is 
ellátó plébániát építettek, amelyre három papot is küldött a pécsi püspökség. A hajdani szokás szerint a 
szentmisére, esküvőre, temetésre vagy más egyházi eseményre gyűlő közösség lovas fogatot küldött a 
papért. 1786-ban tiszta magyar községként 79 lakóházzal és félezer lakossal szerepel az írásos emlékekben. 
A ma is döntő többségében római katolikusok lakta településen a XVIII. században emelték Szent Vendel 
kápolnáját, amelyet 1999-ben felújítást követően szenteltek újjá.  
  1905 decemberéig a nagykozári körjegyzőséghez tartozott, majd egy évi önállóság után visszatért 
Nagykozárhoz. 1950-ben ismét önálló lett, 1966-ban pedig újból Nagykozár lett a hatósági és 
államigazgatási ügyek intézésének központja. Jelenleg a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal tagja, az 
ügyintézés Bogádon is elérhető. A történelem során Bogod, Bogáth, Bogad, illetve Püsköbogád és 
Püspökbogád nevet is viselő település a második világháborút követően hagyta el a "püspöki" jelzőt.  
 A jó minőségű termőtalajjal rendelkező településen Bogádi Virágzó néven alapítottak mezőgazdasági 
termelőszövetkezetet az 1960-as években, ahol sertés és szarvasmarha neveléssel is foglalkoztak. A 
termelőszövetkezet dolgozói 1953-ban hozták létre a többször nevet változtató sportkört is, amely ma 
Bogádi SE néven a labdarúgás megyei első osztályában játszik. Az 1990-es években Zengő Gyöngye Mgtsz. 
néven 12 település lakosai gazdálkodtak közösen, Bogádról már csak 9 dolgozója volt a szövetkezetnek. A 
rendszerváltást követően csak néhány család vette vissza gazdálkodás céljára a birtokát. A földművelésből 
élők száma rohamosan csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal 2001-es adatai szerint 5-en éltek 
mezőgazdaságból. A község társadalmi és gazdasági szerkezete Pécs agglomerációjában a gazdasági 
fejlődéssel és a megduplázódó lakossággal teljesen átalakult.  
A község önálló, önkormányzati fenntartású 8 osztályos általános iskolával rendelkezett – a 
jogszabályváltozások következtében 2013. januárjától állami fenntartásúvá vált -, amely intézmény étkezési 
lehetőséget és napközi ellátást is biztosít. Az oktatási intézmény Dr. Berze Nagy János (1879-1946) bölcsész 
nevét viseli, aki néprajzgyűjtői munkásságát már 14 éves korában elkezdte, 1905-ben a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetemen végzett és az erdélyi éveket követően visszatért Magyarországra. 1940-ben 
jelent meg egyik fontos műve Baranyai magyar néphagyományok címmel három kötetben. Az iskola oktatói 
két épületben tanítanak, a testnevelés oktatását pedig a 200 főt is befogadni képes Művelődési Házban 
oldják meg. 2012-ben 178 gyermek tanult az intézményben, a diákok között a legtöbben bogádiak, de más 
településekről is érkeznek a tanulók. A bogádiakat létszámban a nagykozáriak, majd a romonyaiak követik. 
A gyermekek között pécsiek, perekediek, ellendiek is vannak. Bogád Romonyával közösen működtet 
intézményfenntartói társulást a romonyai óvoda fenntartására. Az iskola mellett a néprajzkutató nevét 
viselő alapítvány is működik és az intézmény segítségével rendezik meg évente a "Berze napot" is, amelyen 
többnyire gyermekelőadások, néptánc együttesek és nyugdíjas kórusok láthatók.  
A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható mind közlekedési, mind közművek szempontjából. 
Jelenleg a szennyvíz csatorna kiépítése van folyamatban, a villamos energia, a vezetékes ivóvíz és a 
gázellátás a település belterületét tekintve 100%-ban megoldott, azonban a bekötések száma ennél kis 
mértékben – víz és gáz tekintetében - alacsonyabb. A település tényleges belterületéhez mérten igen nagy 
külterülete nagymértékben lakott, közel 200 külterületi lakosa van, a lakott részek villamos-energiával, 
valamint egyes területeken vezetékes ivóvízzel ellátottak.  
A rendszerváltást követően megszűnt a környék legnagyobb foglalkoztatójának számító 
termelőszövetkezet, valamint bezárt a bánya is, minek következtében a helyiek a közeli nagyváros 
munkaerő-piaca felé orientálódtak. A településen működik közel száz vállalkozás, ugyanakkor ezek 
munkaerő felvételi képessége elenyésző az aktív korú lakosság számához képest. A legnagyobb 
foglalkoztató az általános iskola, a több mint 100 éves múltra visszatekintő pékség, az alig néhány éve 
megnyitott húsüzem. 
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1. számú táblázat – Lakónépesség     Forrás: Teir, KSH 
 

 
 

 
 

 
2.számú táblázat – Állandó népesség Forrás: Teir, KSH 

 
A demográfia adatok alapján lassú, de folyamatos népességszám növekedés jellemzi a községet. A 
növekedés elsősorban akkor szembetűnő, ha megnézzük, hogy 1997. január 1-én 558 fő volt nyilvántartott 
lakos, míg 2012-re ez a szám 1111 főre emelkedett, amely 15 év alatt 99%-os népességszám növekedést 
jelent. Ez elsősorban a beköltözéseknek köszönhető, valamint annak, hogy a beköltözők jelentős hányada 
nagycsaládos. A nemek aránya – számszerűen - közel azonos, azonban míg az aktív korúak esetében a 
férfiak, addig a 60 év felettieknél a nők aránya lényegesen magasabb. Ez utóbbi összefügg azzal az országos 
tendenciával, hogy a nők magasabb életkorra számíthatnak, mint a férfiak. A beköltözések következtében – 
elsősorban kisgyermekes és fiatal párok érkeztek – javult a lakosság korösszetétele és iskolázottsága is. Ez a 
jótékony hatás az öregedési index folyamatos javulását eredményezte, amely mutatót egy látványos 
kiugrást követő csökkenés után viszonylag kismértékű növekedés jellemzi. Sajnos az utóbbi években a 
halálozások száma oly mértékben megnövekedett, amelyet a születések nem tudnak ellensúlyozni. 
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3.számú táblázat Öregedési index Forrás: Teir, KSH 

 

    

 
   5. számú táblázat Természetes szaporodás Forrás: Teir, KSH 
 
Az elmúlt évek fejlesztései (sorházas „településrész” kialakítása), valamint Pécs közelsége sok, a városból 
kitelepülni vágyót vonzott a faluba, hiszen adottságai egyesítik a település nyújtotta nyugalmat, a város 
nyújtotta lehetőségekkel – azok egyszerű és gyors megközelítése okán. A házvásárlási kedv a válság idején 
megtorpant, majd az ingatlanárak mérséklődésével ismét megindult. A diagram alapján megállapítható, 
hogy az odavándorlás (a 2010. évet leszámítva) meghaladja az elvándorlás mértékét, a mozgások aránya 
nem változott markánsan, ugyanakkor a számuk jelentősen csökkent. Vélhetően közrejátszik ebben az 
ingatlanok eladhatóságának csökkenése, illetve az, hogy egyre kevesebben képesek önerőből vásárolni, míg 
a hitelfelvétel szabályai megszigorodtak, és egyre kevesebben merik felvenni is. 
                       

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások     Forrás: Teir, KSH

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 84 78 6 

2009 44 41 3 

2010 38 45 -7 

2011 56 42 14 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Bogád eddig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az itt élők jól érezzék magukat, ezért sokat áldoztak a 
közösség-építésre, igyekeztek élhető környezetet biztosítani és a lehetőséghez képest fejlesztéseket 
eszközölni.  A településen iskola működik, az óvodás gyermekek az 1 kilométerre lévő Romonya óvodájába 
járhatnak, ahova iskolabusz szállítja őket, ezáltal nem kerül a szülőknek többletköltségbe a gyermekek 
utaztatása. Mindkét intézményben integrált, valamint német nemzetiségi oktatás folyik. A gyermekek 
igényeit szem előtt tartva építtetett az önkormányzat két EU szabványoknak megfelelő játszóteret, alakított 
ki sportpályát.  
Az egészségügyi alapellátást kijáró háziorvos, házi gyermekorvos, védőnői szolgálat és foglalkoztatás-
egészségügyi orvos biztosítja, míg a fogorvosi ellátás Pécsett vehető igénybe, ahogy a szakorvosi ellátások 
is.  
Az idősek és betegek érdekeit szem előtt tartva az önkormányzat részt vesz a Pécsi Alapszolgáltató Központ 
által üzemeltetett házi gondozás, szociális étkezés és jelzőrendszeres segítségnyújtás fenntartásában. 
Szociális Bizottságán keresztül nyújtja a szociális törvényben (1993. évi III. tv.) meghatározott ellátásokat.  
A kultúra területén mozgókönyvtár biztosításával, sportegyesület, nyugdíjas klub támogatásával, valamint 
közösségi rendezvények szervezésével vesz részt. A hivatali ügyintézés Romonyán, a közös hivatalban 
történik, de könnyebb elérhetőség érdekében a polgármesteri hivatalban heti rendszerességgel – 
szerdánként reggel 7 és 9 óra között – kihelyezett ügyfélfogadás van. Az önkormányzat egy családi házzal 
rendelkezik, amelyet közösségi helyként (könyvtár, internet-használati lehetőség, stb.) kíván hasznosítani. A 
helyi civil szervezetek is egyre szélesebb célcsoportokat szólítanak meg, így működik sportegyesület, 
nyugdíjas klub, polgárőr egyesület is. 
Küldetésünk, hogy a meglévő szolgáltatásokat továbbra is megtartsuk, a felmerülő igényeket kiszolgáljuk és 
pályázatok segítségével fejleszteni tudjunk a közösség minden tagjának érdekeit szem előtt tartva. 
 
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Bogád település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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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. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
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 

Bogád község eddig nem rendelkezett helyi esélyegyenlőségi programmal. A hatályos helyi jogszabályok 
közül elsősorban a szociális rendelet, a HÉSZ és a településrendezési terv érinti az esélyegyenlőségi 
célcsoportokat. Ezen túlmenően a Romonyai Bölcsőde és Óvoda, valamint a Dr. Berze Nagy János Általános 
Iskola intézményi esélyegyenlőségi programjában foglaltak is irányadóak. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

- Bogád község 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepciója  
- Bogád község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013 
- Bogád településrendezési terve 7/2013. (VI.20.) 
- Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi terv (KEH-KEIT) 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Bogád a Pécsi Járás és a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagja. Intézmény-fenntartási szempontból 
Romonya községgel közösen létrehozott társulás látja el az alapfokú oktatás feladatait. A háziorvosi ellátás 
4 oldalú szerződés keretében történik, a nagykozári székhelyű praxis 3 települést lát el, Bogádot, 
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Nagykozárt és Romonyát. Az önkormányzati ügyintézés a romonyai székhelyű Közös Önkormányzati 
Hivatalban történik. A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat a pécsi székhelyű Esztergár Lajos 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Településünk szoros kapcsolatot tart fenn a Munkaügyi 
Központ pécsi kirendeltségével a közfoglalkoztatási programok lebonyolítása érdekében. A település 
szennyvíz-csatorna kiépítése érdekében társulási megállapodást kötött Romonya, Nagykozár és 
Kozármisleny önkormányzataival. 
 
 

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

- TEIR 

- KSH 

- önkormányzati adatok 

- Romonyai Bölcsőde és Óvoda 

- Dr. Berze Nagy János Általános Iskola 

   - helyi vizuál regiszter 
   - civil szervezetek  

- nem található adat a településen élő nyugdíjasok jövedelmi helyzetéről, ahogy a háztartások jövedelmi 
viszonyairól sem, csak a különböző önkormányzati ellátások kapcsán benyújtott kérelmek 
jövedelemigazolásaiból tudunk következtetéseket leszűrni. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Mélyszegénységben élőnek nevezzük azt, amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt 
élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
A település lakosságszámához (2012. évben 1111 fő) viszonyítva az önkormányzati támogatásban 
részesülők száma a 2011. évben emelkedett meg markánsan, a korábbi években átlagosan 6 fő (3-20%), míg 
a kérdéses évben 15 fő – köztük 2 fő rendszeres szociális segélyre jogosult – részesült aktív korúak 
ellátásában, ami 15%-ot jelent a nyilvántartott álláskeresőkhöz képest. A nyilvántartott álláskeresők száma 
az elmúlt öt évet tekintve jelentősen (közel 70%-kal) megnőtt, a 2012-ben nyilvántartott 58 fő az 
összlakosság 5%-át jelenti. Összességében a helyi munkanélküliségi adatok a megyei és országos szint alatt 
vannak. Tartósan munkanélküliek száma 2012-ben 16 fő volt, olyan családot, amelyben egyidejűleg 2 
munkanélküli, illetve ellátatlan felnőtt lenne, nem találunk, erre tekintettel nem alakult ki a mélyszegénység 
a település lakosai között. A település által nyújtott szociális támogatásokat évről évre többen igénylik (pl. 
átmeneti segély), az önkormányzati szabályozás a törvényi minimum feletti jövedelemhatárokat állapított 
meg jogosultsági feltételként, tehát figyelembe vette a valós élethelyzetet. Ez a tendencia is arra enged 
következtetni, hogy a lakosság önerőből már nem minden esetben képes a kialakuló anyagi természetű 
problémáit megoldani. 
 

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 

 

Bogád a statisztikai elemzések alapján nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé. A település 
aktív korú lakosságához mérten (2012-ben 782 fő) a nyilvántartott álláskeresők száma 7,4% körüli értéken 
áll, folyamatos emelkedést követően jelenleg stagnál, ez az eredmény a régiós (14%) és az országos átlag 
(10,9%) alatt van. Az álláskeresők közül a tartósan munkanélküliek aránya változó tendenciát mutat, 2011. 
évig folyamatosan nőtt, a tavalyi évben jelentősen csökkent. 2012. évben az álláskeresők 27%-át tették ki, 
arányuk a teljes aktív korú lakossághoz viszonyítva 2%. Ez jelzi azt, hogy a régió elhelyezkedési nehézségei 
ellenére az álláskeresőink többsége el tud helyezkedni.  

                    3.2.1. számú táblázat Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya      Forrás: Teir 
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3.2.3. számú táblázat A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma, aránya Forrás: 
Teir 

 

Torzítja ugyanakkor a képet az a tény, hogy többen azért kerülnek ki a nyilvántartásból, mert megszegik      

együttműködési kötelezettségüket a munkaügyi központtal, illetve eleve sem regisztráltatják magukat. A 
jogszabályváltozások következtében már egy megjelenési kötelezettség elmulasztása esetén, külön felhívás 
nélkül is törölhető a mulasztó a nyilvántartásból. 

Tovább nehezíti az elemzést, hogy vannak olyan személyek, akik a nyilvántartásban szerepelnek, 
ugyanakkor úgy nevezett „feketemunka” révén jövedelemhez jutnak és nem tekinthetők ellátatlannak. 
Megállapítható a táblázatokból, hogy a nyilvántartott álláskeresők közt általában a férfiak vannak 
többségben, a tartós munkanélküliség esetén szintén, a jelenség okaira a statisztikák nem szolgálnak 
magyarázattal. Az álláskeresők számának növekedése visszavezethető a térségünkben tapasztalható 
tendenciára, a termelőüzemek fokozatosan kivonulnak, egyre kevesebb az álláshely, ezzel párhuzamosan az 
álláskeresők száma egyre nő. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő 34 34 37 58 58 

20 éves és fiatalabb 
fő 2 1 4 3 0 

% 5,9% 2,9% 10,8% 5,2% 0,0% 

21-25 év  
fő 2 3 6 5 6 

% 5,9% 8,8% 16,2% 8,6% 10,3% 

26-30 év 
fő 6 5 2 7 4 

% 17,6% 14,7% 5,4% 12,1% 6,9% 

31-35 év 
fő 6 6 9 17 14 

% 17,6% 17,6% 24,3% 29,3% 24,1% 

36-40 év 
fő 5 6 6 5 9 

% 14,7% 17,6% 16,2% 8,6% 15,5% 

41-45 év 
fő 6 2 1 6 11 

% 17,6% 5,9% 2,7% 10,3% 19,0% 

46-50 év 
fő 4 1 3 3 4 

% 11,8% 2,9% 8,1% 5,2% 6,9% 

51-55 év 
fő 2 6 4 8 4 

% 5,9% 17,6% 10,8% 13,8% 6,9% 

56-60 év 
fő 1 4 1 3 5 

% 2,9% 11,8% 2,7% 5,2% 8,6% 

61 év felett 
fő 0 0 1 1 1 

% 0,0% 0,0% 2,7% 1,7% 1,7% 

 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 78 73 151 4 5,1% 0 0,0% 4 2,6% 

2009 78 71 149 1 1,3% 1 1,4% 2 1,3% 

2010 71 74 145 4 5,6% 2 2,7% 6 4,1% 

2011 69 79 148 4 5,8% 2 2,5% 6 4,1% 

 

 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma  Forrás: Teir, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Megállapítható, hogy a regisztrált álláskeresők legnagyobb részét a 30-50 év közötti korosztály teszi ki, 
2012-ben az összes nyilvántartott személy 58%-át. A pályakezdők és fiatal munkanélküliek aránya 17%, 
ezen belül is a nők aránya magasabb, míg az 50 év felettiek szintén 17%-ot tesznek ki. Ebből leszűrhető, 
hogy leginkább a már tapasztalattal rendelkező, ugyanakkor családot fenntartó korosztály van a 
legrosszabb helyzetben.  

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a munkanélküliség - mint probléma - településünkön elsősorban nem 
az alacsony iskolai végzettségűek között jelenik meg. A nyilvántartott álláskeresők között 5 évre 
visszamenőleg nem találunk olyan személyt, aki nem fejezte be a 8 általánost. Sőt, a településen élők 
között is egyre kevesebb az általános iskolát be nem fejezettek száma, aránya. Ennek egyik oka az idősebb 
korosztály elhalálozása, mert köztük nagyobb számban fordult elő a 8 általánost be nem fejezett ember – 
tekintve, hogy abban a korban a 4 és a 6 elemi jelentette az alapfokú oktatást. Ugyanakkor ők már nem 
jelennek meg a munkaerőpiacon, hiszen koruknál fogva már öregségi nyugellátásban részesülnek. Azok a 
személyek, akiknek mindössze általános iskolai végzettsége van, az elmúlt 5 évben a regisztrált 
munkanélküliek 5-17%-át tették ki, amelynek egyik oka, hogy betanított munkára még mindig könnyebb 
elhelyezkedni, mint azoknak a személyeknek, akik egy konkrét szakmával rendelkeznek, és abban 
kívánnak elhelyezkedni is. 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 627 328 299 521 263 258 106 16,9% 65 19,8% 41 13,7% 

2011 895 447 448 #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
          

 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint            Forrás: Teir 

 

Az álláskeresők markáns részét a szakmunkás végzettséggel rendelkező személyek teszik ki (2012-ben 21 
fő az 58-ból), a csak érettségivel rendelkezők száma 11 fő volt, 2 főiskolai végzettségű személy és 10 
általános iskolát végzett álláskereső szerepelt a nyilvántartásban. A 15 éven felüli lakosság tekintetében 
nem rendelkezünk még pontos adatokról arra vonatkozóan, hogy változott azok aránya, akik nem végezték 
el az általános iskola 8 osztályát, ugyanis a 2011. évi népszavazás erre vonatkozó adatai még nem állnak 
rendelkezésre, azonban feltételezzük, hogy az országos átlagnak megfelelően településünkön is csökkent ez 
az arány. Jelen adatok alapján nem áll fenn az alacsony végzettségűek esetében foglalkoztatottsági 
probléma. 
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c) közfoglalkoztatás 

 
A település a közfoglalkoztatási program bevezetése óta részt vesz a munkához juttatás ezen formájában. A 
település által aktív korúak ellátásában részesítettek közül az elmúlt három év során átlagosan 8 főt tudott 
közfoglalkoztatásba bevonni, hosszabb (3 hónapot meghaladó) időtartamra, 6 illetve 8 órás 
foglalkoztatással. A közfoglalkoztatásban részt vevők aránya az aktív korú lakossághoz képest 1%. A 
nyilvántartott álláskeresőkhöz képest 2012. évben 13%.  Az önkormányzat által aktív korúak ellátásában 
részesített személyek száma 2012. évben 23 fő volt, ehhez képest a közfoglalkoztatásba bevont 8 fő 35%-os 
foglalkoztatást jelent. A 2013-as évre 13 személy közfoglalkoztatásba való bevonását tervezi az 
önkormányzat. A közfoglalkoztatásba roma személyek is bevonásra kerültek mind 2012-ben mind az idei 
évben. 

 

 

 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Forrás: önkormányzat 
 

A településen élő romák számáról statisztikai adatokkal nem rendelkezünk.  

 
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.) 

 
A településen munkalehetőség kis számban található. A legnagyobb foglalkoztató az általános iskola, a 
húsüzem és a pékség. Emellett néhány kisebb helyi vállalkozó alkalmaz 1-2 főt. A munkalehetőséget 
leginkább a 3 km-re lévő megyeszékhely jelenti, ezen kívül több lakos külföldön, illetve az ország távolabbi 
pontjain vállalt munkát. Közlekedés szempontjából a település szerencsésnek mondható, mert vonattal 
ugyan nem megközelíthető, de 2 autóbusz tömegközlekedési útvonal is áthalad rajta, ezen túlmenően 
vannak a csak Romonyáig közlekedő járatok is, ezáltal napi 25 buszpár közlekedik a településen. A hétvégén 
ritkább járatsűrűséggel kell számolni, főként a vasárnapi tömegközlekedés nehézkes. A központi 
buszállomásig 20 perc a menetidő. Személygépkocsival a várostábla gyakorlatilag 5 perc alatt elérhető. 
Kerékpárút nincs, de a kisebb forgalom miatt a főút használható. Az elhelyezkedést, munkavállalást nem 
nehezítik a közlekedési lehetőségek.  
Átképzési programok, tanfolyamok, továbbképzések helyben nincsenek, Pécsett elérhetőek, arról nem áll 
rendelkezésre adtunk, hogy ezeken hány fő vett részt településünkről.  
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
Helyben nem találhatóak ilyen programok, szervezésük gazdaságilag nem lenne kifizetődő tekintve, hogy a 
munkanélküliségi adatok alapján a pályakezdők aránya 4% a korosztály népességéhez, míg 10% a regisztrált 
munkanélküliekhez képest.  
 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 78 73 151 4 5,1% 0 0,0% 4 2,6% 

2009 78 71 149 1 1,3% 1 1,4% 2 1,3% 

2010 71 74 145 4 5,6% 2 2,7% 6 4,1% 

2011 69 79 148 4 5,8% 2 2,5% 6 4,1% 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

     3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 
száma 

fő Fő % 

2009 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2010 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2011 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
 
A korábban leírtak alapján nincs olyan regisztrált munkanélküli, aki ne rendelkezne legalább 8 általánossal, 
vélhetően ezért nem végezte el senki a felnőttoktatás keretében az általános iskolai tanulmányokat. A 
pályakezdőink el tudnak helyezkedni akár tanult szakmájukban, akár más területen. A közeli nagyvárosban 
azonban számtalan lehetőség található mind felnőttoktatás, mind szakképzés, mind támogatott 
tanfolyamok, iskolák tekintetében.  
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! n.a. #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs 
Szolgálat  
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A táblázat adatai alapján nincs tudomásunk arról, hogy településünkről hányan vettek részt középfokú 
felnőttoktatásban, azonban a táblázat nem tartalmazza a nem iskolarendszerű formában indított 
tanfolyamokat sem, ezért elképzelhető, hogy voltak képzésben részt vevők. 

 

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

 
Helyben nincs segítő szervezet, a megyeszékhelyen lévők közül komoly segítséget nyújthat a munkaügyi 
központ, a különböző középiskolák, a szakképző intézetek és iskolák. A felnőttképzésben általános iskolai 
végzettséget, illetve a 9-10 osztályt végzettek részére érettségit nyújtó iskola kihelyezett oktatása Bogádon 
is igénybe vehető. A mellékletben szereplő táblázatok alapján nincs tudomásunk arról, hogy a településen 
élők közül, felnőttoktatás keretében hányan végezték el az általános iskolai tanulmányait. Nem ismertek az 
adatok arról sem, hány fő végzett középfokú tanulmányokat felnőttoktatás keretében, vagy vett részt 
bármiféle képzésben. 

 

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

 

Nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat területén hány roma lakos él, a 
közfoglalkoztatásban azonban alkalmaztunk roma dolgozót. Konkrét mélyszegénységben élőt sem találunk 
a településen, bár tartósan munkanélküli elenyésző számban előfordul (a lakónépesség 1.4%-a) – de a 
családi szerkezet miatt (olyan családot nem találunk, ahol mindkét kereső korú felnőtt munkanélküli, illetve 
ellátás nélküli lenne) és a háztáji termelés miatt a mélyszegénység állapota nem alakult ki. Természetesen, 
amennyiben ezzel a célcsoporttal kapcsolatban probléma jelenne meg, az önkormányzat igyekszik azt 
rendezni, elsősorban a különböző pénzbeli és természetbeni támogatási formákkal (aktív korúak ellátása, 
lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény), a közfoglalkoztatási programokkal. Az 
önkormányzatnál lévő munkahelyek szinte mindegyike speciális végzettséget igényel (pedagógus, szociális 
gondozó), így ezen helyek megüresedése esetén is csak a jogszabályoknak megfelelő végzettségű személy 
kerülhet felvételre, azonban megfelelő végzettség esetén az önkormányzat diszkrimináció mentesen hozza 
meg döntését.  

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

  
Bogád településen a foglalkoztatás területén nincs információnk hátrányos megkülönböztetésről. 
 

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

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli támogatás az átmeneti segély, a temetési segély, a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a méltányossági ápolási díj. Természetbeni támogatás a normatív 
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás és a szociális alapellátások (szociális étkezés, 
házi gondozás). 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 758 1 0,1% 

2009 762 4 0,5% 

2010 759 2 0,3% 

2011 783 1 0,1% 

2012 782 0 0,0% 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma Forrás: Teir, KSH 

 

 
 

 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 
 

   

  

 

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

Forrás: Teir, KSH 
 

 Az aktív korúak ellátását bemutató tábla alapján látható, hogy a támogatottak száma viszonylag stagnáló 
létszámról a 2011. évben ugrásszerűen megnövekedett. Ennek oka lehet az álláskeresési támogatás 
folyósítási idejének lerövidülése is, hiszen a maximum 3 hónap folyósítási idő alatt nehezebben találnak 
munkát és egyre többen kényszerülnek – ha csak néhány hónapra is – igénybe venni az önkormányzati 
ellátást. Kitűnik a táblázatból, hogy 2012-ben 2 főnél került megvonásra a támogatás a 30 nap 
munkaviszony igazolási kötelezettség miatt. A 2012-es évben sajnos már nem sikerült valamennyi 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt közfoglalkoztatásba bevonni. Nem került 
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támogatás megvonásra együttműködés megszegése, vagy közmunka el nem fogadása miatt. A 2012-es 
adatokat nézve kitűnik, hogy 58 nyilvántartott álláskereső volt, míg 23 fő részesült önkormányzati 
ellátásban, a különbséget képező 35 fő közt van olyan személy, aki álláskeresési járadékot kapott, azonban 
van olyan is, akinek kérelmét az önkormányzat a jogszabályi feltételek miatt kénytelen volt elutasítani – 
jövedelmi helyzetre való tekintettel, illetve a támogatás folyósítását megszüntetni a 30 nap munkaviszony 
hiánya miatt. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
A településen összességében 350 - személyi tulajdonú - családi ház található, melyek közművesítettsége az 
áram tekintetében 100%, vezetékes ivóvíz és gáz tekintetében 96%. Külterületen gazdasági 
melléképületben (pince) a lakónépesség jelentős hányada, közel 200 fő él, az áramellátás itt is biztosított, a 
vízellátást egyes területeken vezetékes ivóvíz-rendszerről másutt fúrt kútból, míg a fűtést egyedileg oldják 
meg. 
 

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány 

 

komfort nélküli 
lakások a 

belterületen 

komfort nélküli lakások 
a külterületen 

komfort nélküli lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

komfort nélküli 
lakások a 
szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

0 0 0 0 

 alapozással nem 
rendelkező 
lakások a 

belterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

alapozással nem 
rendelkező lakások 

a szegregált 
lakóterületeken 

száma (db) 10 5 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

3% 8% 0 0 

 szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
belterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

külterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 30 5 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

10% 8% 0 0 

 vezetékes 
ivóvízzel ellátott 

lakások a 
belterületen 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

külterületen 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma (db) 280 30 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

96% 50% 0 0 

 árammal ellátott 
lakások a 

belterületen 

árammal ellátott lakások 
a külterületen 

árammal ellátott lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

árammal ellátott 
lakások a 
szegregált 

lakóterületeken 
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száma (db) 290 60 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

100% 100% 0 0 

 vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

belterületen 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a külterületen 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma (db) 290 0 290 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

100% 0 100% 0 

 csatornával 
ellátott lakások a 

belterületen 

csatornával ellátott 
lakások a külterületen 

csatornával ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

csatornával ellátott 
lakások a 
szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis 
  

   

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 345 0 0 0 0 0 60 0 

2009 346 0 0 0 0 0 60 0 

2010 348 0 0 0 0 0 60 0 

2011 349 0 0 0   0 60 0 

2012 350 0 0 0 0 0 60 0 

3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány   Forrás: önkormányzat 
 
 
A szennyvízcsatorna kiépítése folyamatban van, jelenleg a közbeszerzés zajlik, a lakossági igényfelmérés 
alapján legalább 90%-os bekötési arány várható. A lakásállomány 10%-a alapozás nélküli vályogépület 
(korúk 100 év körülire tehető), 68%-a a XX. század második felében (leginkább 1970-80-as évek) épült tégla, 
míg a fennmaradó 20% az elmúlt 10 évben épült új ház, sorház.  A régi „parasztházak” állapota a koruk 
ellenére jó, a tulajdonosok minden esetben megtették az állagmegóváshoz kapcsolódó feladataikat. 
Településképet rontó, esetlegesen omladozó, veszélyes állapotú ház nem található községünkben. Az 
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önkormányzat 1 lakással rendelkezik, amelyet közösségi házként kíván hasznosítani, felújítása folyamatban 
van. Szociális bérlakás nincs a településen. 
 

 

 
  

   3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők Forrás: önkormányzat 
 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az elmúlt 5 évben folyamatosan emelkedett, majd 2012-
ben megtorpant. Az emelkedő szám a jogszabály változásokkal magyarázható, mert a normatív 
lakásfenntartási támogatás jogosultsági küszöbét jelentősen felemelték a fogyasztási egységek 
bevezetésével egyidejűleg, ezzel együtt nőttek a kifizethető összegek is. A támogatási összegek közvetlenül 
a szolgáltatóhoz való utalásával a közüzemi tartozások mértéke jelentősen csökkent.  

 

a) bérlakás-állomány 

 
Az önkormányzat területén bérlakás nem található. 

 

b) szociális lakhatás 

  
A településen szociális bérlakás nem található. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
A település külterületén találhatóak olyan lakható gazdasági épületek – pincék – amelyeket az olcsóbb 
fenntarthatóság miatt, állandó lakóhelyként használnak a tulajdonosaik. Ezek az épületek aszfaltos, illetve 
kövezett úton megközelíthetőek, áramellátásuk biztosított, egyes részeken közvilágítás is működik. A 
vízellátás a Cser dűlői és Homoktetői részen vezetékes vízzel, másutt egyedi fúrt kutakkal, míg a fűtést 
általában fatüzeléssel oldják meg. Ezek a területek a központi belterülettől átlagosan 1-2 kilométerre 
találhatóak, gyalogosan is egyszerűen megközelíthetők, illetve autóbusz megálló is található.  

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
A normatív lakásfenntartási támogatás tartozik a lakhatást segítő támogatások közé. Ezen ellátási formát a 
lakosság ismeri és igénybe is veszi. A jogszabály 2011-es változását követően jelentősen megemelkedett a 
támogatás igénybevételéhez rendelt fogyasztási egységre jutó jövedelemhatár, ezzel magyarázható az 
igénylők számának ugrásszerű növekedése is. 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 20 0 

2009 20 0 

2010 27 0 

2011 49 0 

2012 45 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A támogatás lényege, hogy a megítélt támogatási összeget az önkormányzat közvetlenül a közüzemi 
szolgáltató felé utalja, ezáltal csökkenti a jogosult fizetendő számlája összegét, illetve az esetleges 
elmaradás összegét. Önkormányzatunk jelenleg az E-On Energiaszolgáltató Kft. áram és gáz ágazatával áll 
szerződésben lakásfenntartási támogatások utalása tekintetében. Egyéb támogatást a védendő fogyasztói 
státuszba kerülés – amelyet a jogszabályok alapján fennálló jogosultság igazolásával – nyújt. Ezen státusz 
lehetőséget nyújt a tartozást felhalmozók számára a részletfizetésre, a halasztott fizetésre és a szolgáltatás 
kikapcsolásának elhalasztására, valamint az előre fizetős mérők felszerelésére.   
Kérelemre a lakásfenntartási támogatást – egyedi fűtés esetén – fa biztosításával nyújtja az önkormányzat.  

 

f) eladósodottság 

 
Az önkormányzatnak nincs tudomása a településen élők eladósodottságáról, azonban tisztában vagyunk 
azzal, hogy sokaknak van lakásépítéssel, vásárlással összefüggő hitelük (forint és deviza is). A 
jogszabályváltozások okán a közüzemi szolgáltatók sem küldenek értesítést arról, mely ügyfelek 
tekintetében áll fenn fizetési hátralék, illetve kinél eszközölnek kikapcsolást, amennyiben az ügyfél nem kér 
önkormányzati támogatást, ezen esetek előttünk ismeretlenek maradnak. A szociális bizottsághoz 
benyújtott kérelmek indoklásait figyelembe véve elmondható, hogy az átmeneti segélyt kérők mintegy 
50%-a azért kér segélyt, mert a hitelek fizetése mellett veszélybe kerül a megélhetés. A kérelmezők közel 
negyede a közüzemi számlák elmaradása, tartozás felhalmozás miatt szorul az önkormányzat támogatására. 
Vannak azonban olyanok is, akik kiesnek az önkormányzati támogatásból jövedelmi viszonyaik miatt, holott 
a kiadásaik és kötelezettségeik miatt szükségük lenne rá. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy 
az eladósodottság megjelenik a településen élők körében. 

 

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

 
Településünkön a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára egyenlően adott. A szennyvíz-
csatorna kiépítése folyamatban van, ezen túlmenően minden közszolgáltatás (víz, gáz, áram, vezetékes 
telefon, kábeltévé és internet szolgáltatás) biztosított. Mind a belterületen, mind a külterületen található 
ingatlanok általában rendezettek, állaguk megfelelő. A település belterületén 2 buszmegálló található a 
faluközpontban, valamint egy a falu határában, a külterületi részen. A külterületi ingatlanok köves, illetve 
aszfaltozott úton megközelíthetőek. Közvilágításuk megoldott, a postai szolgáltatást mozgóposta nyújtja. 

 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A településen telep, szegregátum nincs, illetve olyan településrész sincs, amely esetében fennáll a veszélye 
annak, hogy szegregátummá váljon. 
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a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
Nem található telep, szegregátum 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.) 

 
Nem található szegregátum a településen. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Nincs szegregációval veszélyeztetett terület a településen. 

 
 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A település egészségügyi alapellátását szerződéses formában, kijáró háziorvos biztosítja. Rendelés heti 
három alkalommal van, más napokon a szomszédos Romonyán, vagy Nagykozárban rendel a háziorvos. 
Mindkét település néhány perces utazással autóbusszal, személygépjárművel, de Romonya akár sétával is 
elérhető. A szakellátás, valamint a fogászati ellátás Pécsett érhető el. A védőnő szintén havi 
rendszerességgel jár ki a településre tanácsadást tartani, ezen felül család- illetve intézmény-látogatásra, 
telefonon történő egyeztetés után bármikor biztosítja a személyes tanácsadást. Gyógyszertár a közelben 
Nagykozárban, illetve Pécsett található. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

 

A táblázat adataiból nem tűnik ki az esetszám, az ellátottak a központ – Nagykozár – statisztikájában 
jelennek meg. A háziorvostól kapott információ alapján körülbelül 5174-re tehető ez a szám. 

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

hozzáférés 

Szűrések a megyeszékhelyen található szakellátási intézményekben érhetők el. A tüdőszűrés helyben is 
igénybe vehető volt évi egy alkalommal, a szükséges berendezés és szakember szakintézményből a 
településre jött, amelyről a lakosság értesítést kapott, sajnos ez a szolgáltatás megszűnt. Megelőzés 
tekintetében az oltások a háziorvosnál is igénybe vehetők. Gyermekek esetében a korosztályi szűréseket a 
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védőnő is elvégzi a tanácsadáson, a családnál, illetve az óvodában, iskolában. 2014-től Védőnői 
Méhnyakszűrő Mintaprogramban is részt vesz a szolgálat, amelyet Nagykozárban végeznek el. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A fejlesztő programok között a gyermekekre vonatkozóak közül az intézményekbe kijáró szakemberek 
segítségével helyben is ellátják – logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus -,  míg a speciális 
rehabilitációt és fejlesztést igénylő személyek esetén a megyeszékhelyen és egyéb nagyvárosokban  
található intézményekben vehető igénybe. Felnőtt korúak rehabilitációja a megyében erre szakosodott 
intézményekben vehető igénybe. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Közétkeztetés az iskolában, valamint a szociális étkeztetés keretein belül folyik, az ételek nem helyben 
készülnek, vállalkozó készíti és szállítja ki. A jogszabályok értelmében a közétkeztetésnek meg kell felelnie 
az egészséges táplálkozás szempontjainak. Az önkormányzat nem vizsgálta a közétkeztetést ezen 
szempontok alapján. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen – nagysága miatt – nincsenek igazán nagy sportesemények, azonban a sportolni 
szándékozók előtt nyitott a lehetőség a sporthoz való hozzáférésre. Igénybe vehető a sportpálya és a 
művelődési ház is, a teremben végezhető sportokhoz. Ezen túlmenően a falu jellegből adódóan nyugodt 
helyszínek vannak a futáshoz, kerékpározáshoz, de akár az aerobikot, társastáncot, vagy küzdősportot is 
említhetném. A településen lehetőség van lovaglásra, kempo tanulásra is. A társastánc 2008 óta működik, a 
Kolping Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként, 2009-ben tanárváltás volt, azóta versenyekre járnak és 
szép eredményeket érnek el a gyermekek, többen versenykönyvesek lettek. Minden évben van tagfelvétel, 
6 év feletti gyermekeket várnak – az esélyegyenlőséget szem előtt tartva nem kell fizetni tandíjat azoknak, 
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A táncosokat az önkormányzat is támogatja 
anyagilag, ezáltal a nehezebb helyzetben lévő tehetséges bogádi gyerekek is hozzájuthatnak a szükséges 
fellépőruhákhoz, cipőkhöz (melyeknek ára több tízezer forintban mérhető). A kempoban jelenleg 17 gyerek 
érdekelt. 5-14 éves korig sportolnak helyben, de aki szeretne, és az eredményei is erre predesztinálják, az 
Pécsett, a felnőtt kategóriában is folytathatja. Heti két edzésen vesznek részt, és átlagban évi 4-5 országos 
kupán szerepelnek, ahol a gyerekek korosztályuknak és szintjüknek megfelelő kategóriákban általában az 
első három helyek egyikén végeznek.  Megyei 1. osztályban szerepel a község labdarugó felnőtt csapata, 
mérkőzéseiket Bogádon tartják. Összesen 8 korosztályban, közel 100 gyermek és felnőtt oktatását és 
versenyeztetését végzik.  6 éves kortól játszhatnak a gyerekek, a korosztályok közti váltás 2 évente történik. 
A falunap során a sportkör lebonyolításában labdarugó bajnokság kerül megrendezésre, ahol a Bogád 
kupáért folyik a versengés. A sportegyesület munkáját és működését is támogatja az önkormányzat 
anyagilag és az edzés és mérkőzés helyszínéül szolgáló sportpálya ingyenes használatának biztosításával is. 
A megfelelő higiéniás feltételek megteremtése érdekében épült az elmúlt évben a sportpálya mellé 
sportöltöző is. Úszás legközelebb Pécsett lehetséges, ahogy sok más egyéni, illetve csapatsport is űzhető a 
városban. A település iskolájába járó 5. osztályos gyermekek úszásoktatása a 2013/14-es tanévtől a Pécsi 
Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola uszodájában valósul meg. 
Rangos versenyek, rendezvények szintén elérhetők a szurkolók számára a megyeszékhelyre való utazással. 

Településünk ugyan kicsi, mégis büszkék vagyunk rá, hogy lakói közül többen is jelentős régiós, országos, 
illetve nemzetközi helyezéseket mondhatnak magukénak, vagy tagjai ilyen elismerést elért csapatnak. Külön 
öröm számunkra, hogy a lehetőségek biztosításában az önkormányzat részt tud vállalni anyagilag is.  
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A településen a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást 
és a szociális étkeztetést vehetik igénybe a rászorulók. Az alapszolgáltatást társulási formában a Pécsi 
Kistérség Szociális Alapszolgáltató Központján keresztül látjuk el. Kérelem benyújtása után vehetőek 
igénybe a szolgáltatások, az étkezés jövedelemtől függően térítési díj köteles, míg a házi gondozás 
alapszolgáltatása ingyenes, egyes speciális feladatok elvégzéséért kell térítési díjat fizetni. A házi 
segítségnyújtásban 2012-ben 14 fő vett részt, amely a 64 éven felüli lakosság 12,5%-át jelenti. 
Természetesen ezt az alapszolgáltatást nem csak a fenti korosztály veheti és veszi igénybe. Étkeztetésben 
12 fő részesül. 

 

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

 
A szolgáltatások igénybevételekor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye. 
 

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

 

A települési önkormányzat a jogszabályban meghatározott méltányossági és alanyi közgyógyellátást 
nyújtja a rászorulóknak, melynek segítségével a gyógyszerköltség csökkentésében, valamint a gyógyászati 
segédeszközök kedvezményes – esetenként ingyenes – beszerzésében nyújt segítséget. 

    
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma  Forrás: önkormányzat 
 

 
   
A táblázatból ugyan nem tűnik ki, de az önkormányzati nyilvántartásból megállapítható, hogy 2012-ben 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők közül 58-an rendelkeznek alanyi, míg 3-an méltányossági 
jogosultsággal. Az önkormányzatnak a méltányossági megállapítás során van mérlegelési jogköre, az 
adatokból azonban látszik, hogy a jogosultak számához képest elenyésző az ezt a támogatási formát 
igénylők száma. 

További kompenzációs juttatás lehet az ápolási díj, amely a gondozást igénylő hozzátartozó ápolását 
végző személy részére állapítható meg alanyi és méltányossági szempont alapján.  
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma Forrás: önkormányzat 
 

 

   

Ápolási díjban az elmúlt 5 év folyamán 3 személy részesült, alanyi és méltányossági jogon egyaránt. 
Elutasított kérelmező nem volt. 2013. évtől kezdődően az alanyi ápolási díj megállapítása és folyósítása 
járási hatáskörbe került, a méltányossági megállapítás maradt az önkormányzatnál.  

Immár negyedik éve a Katolikus Caritas segítségével, évi két alkalommal tartós élelmiszercsomagot juttat el 
az önkormányzat az azt igénylő rászorultaknak. 

Megemlíthető még ugyanitt a rendkívüli élethelyzet esetén  - évente 3 alkalommal - kérhető átmeneti 
segély, vagy a lakásfenntartási támogatás is, amely szintén a rosszabb szociális helyzetben lévő embereket 
segíti. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A településen igen aktív a közösségi élet, működik nyugdíjas klub, sportegyesület, emellett különböző 
rendezvények biztosítják a színteret a közös programokhoz. A rendezvények közül többet az önkormányzat 
szervez a különböző célcsoportoknak, így a gyermekeknek a mikulás-napot, gyermeknapot, az időseknek az 
idősek napját, karácsonyi ünnepséget, a családoknak a falunapot, a fúvószenekari találkozót, a föld napi 
rendezvényt (virágosítással, faluszépítéssel, takarítással), de szintén minden korosztályt érdekelhet a szüreti 
felvonulás és mulatság. Civil szervezésben is vannak programok, így a nyugdíjas klub szervez kirándulásokat, 
többek között voltak Egerben, Bécsben, Kismartonon, Sopronban, Lillafüreden. A közösségi élet fontos 
színtere a művelődési ház, valamint a Béke tér, illetve a sportpálya mindenféle szabadtéri program számára 
megfelelő helyszín. Az iskola által szervezett és lebonyolított nyilvános ünnepélyek, (pl. karácsonyi 
ünnepély, Nemzeti Összetartozás napja, Berze-nap, Challenge-day) szintén nem csak az iskolát megmozgató 
programnak számít, hiszen részt vesznek szülők, volt diákok is. 

Az egyház közösségi életben betöltött szerepe az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt, igyekszik 
közösségformáló és összetartó szerepét betölteni, erősíteni. 

 

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

 

A település lakosságszáma az elmúlt 10 évben gyakorlatilag megduplázódott, ez a beköltözéseknek 
köszönhető. Előállt az a helyzet, hogy az itt élők már nem ismerik egymást, illetve az újonnan felépült 
lakópark „szigetelődik” el kissé, azonban a különböző rendezvényekkel igyekszik a falu az ismerkedést, 
integrálódást elősegíteni. Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy a településen etnikai konfliktus 
kialakult volna.  
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

Kifejezett adományozási akciók nincsenek, ugyanakkor társadalmi munkában gyakran és sokan részt 
vesznek a település érdekében. Ezen túlmenően a rendezvények lebonyolításában, süteménnyel való 
támogatásában is sokan segítenek. Több éve szervezi az iskola karácsony előtt a „cipősdoboz” akciót, de a 
különböző gyermekrendezvények tomboláihoz is kapunk felajánlásokat a lakosságtól. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 
A településen nem működik roma nemzetiségi önkormányzat. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Településünk olyan szerencsés helyzetben van, hogy nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, 
nem jelentkezik gondként a mélyszegénység kérdése, az önkormányzat célja az, hogy kialakulását 
igyekezzen megakadályozni. A munkanélküliség csökkentése érdekében - noha az nem jelentős a 
településen -, további cél a közfoglalkoztatási programokban való részvétel, amely lehetőséget nyújt a 
munkavégzésre.  A községben a lakhatási körülmények jónak mondhatók, azonban egyes külterületi részek, 
illetve a belterület néhány ingatlana  - az ott élők anyagi helyzete következtében – komforthiányos, ezen 
közműfejlesztéssel igyekszik segíteni az önkormányzat. Sokan végeznek „fekete”, azaz hivatalosan nem 
bejelentett munkát. Ezáltal kiesnek az állami támogatási rendszerekből (társadalombiztosítás, munkanélküli 
ellátás, nyugdíjszámításhoz szükséges szolgálati idő, stb.). Ez nagyon sok esetben a munkáltatót terhelő 
kiadások miatt alakul ki. Sajnos ezen a tendencián hatékonyan nem tudunk változtatni, mindazonáltal 
fontosnak tartjuk az eljárás hátrányaival összefüggő információk közvetítését az érintettek felé. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

munkalehetőség hiánya közfoglalkoztatási programokban való részvétel 

komfort hiánya közműfejlesztés 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői  

 
A gyermekek tekintetében a 0-18 éves korosztályt figyeljük, azonban kiemelt figyelmet a 0-14 éves 
korosztályra fordítottunk, mert esetükben több adat áll rendelkezésünkre az elemzéshez. Az általános 
iskolába járók esetében a Bogádi Dr. Berze Nagy János Óvoda és Általános Iskola által nyújtott adatokból 
dolgoztunk, tekintettel arra, hogy a település általános iskolás korú gyermekeinek körülbelül fele az 
intézmény tanulója, míg a többiek több településre és más iskolába járnak, így ezen adatok begyűjtése 
nehézségekbe ütközött. 
A gyermekszám folyamatos emelkedést mutat, amely elsősorban a beköltözésnek köszönhető. Több fiatal, 
illetve kisgyermekes család érkezett a településre, ezen felül az elmúlt években több fiatal felnőtt is itt 
maradt. 10 év alatt 40%-kal nőtt a vizsgált korosztály létszáma, ezzel együtt természetesen a 18 éves 
korosztályig tart a növekedés. A gyermekszám növekedésével egyidejűleg növekedett az óvodát, illetve az 
iskolát igénybevevők száma. Mindkét intézmény kapacitásának határáig telített, ugyanakkor a 
megnövekedett igények biztosítására történtek és történnek fejlesztések mind infrastrukturális, mind 
szellemi szinten. Bevezetésre került a német nemzetiségi oktatás mind az óvodában, mind az iskolában, 
indításra kerültek szakkörök, a pedagógusokat továbbképezték, célként az egyéni fejlesztés, illetve a 
tehetségek gondozása is megfogalmazódott. Bővült és megújult az eszközpark – számítógéptermet 
szereltek fel az iskolában, új asztalok és székek beszerzését végezték az óvodában – és külső, belső felújítási 
munkálatokat végeztek az épülteken. Önálló bölcsőde nem működik a településen, de 2009 óta egységes 
óvodai-bölcsődei csoport működik a romonyai óvodában, itt 5 második életévét betöltött kisgyermek 
felvételére biztosítanak lehetőséget. A lehetőséggel élnek is a szülők. Családi napközi már szintén nem 
működik, ezen szolgáltatást az elmúlt évig lehetett igénybe venni, de érdeklődés hiányában 2012-ben 
megszűntették. Ezen túlmenően a megnövekedett gyermekszám igényeit alapul véve a meglévő egy 
játszótér mellett újabb kettő került kialakításra, ügyelve a területi eloszlásra is, hogy a település azon 
részére kerüljön, ahonnan a meglévő csak hosszabb sétával érhető el, azonkívül gépjárműforgalomtól 
védettebb helyen legyen. A kisgyermekes szülők aktivitására építve több gyermekeknek szóló programot is 
igyekeztek meghonosítani. Ezáltal a gyermekek és szülők összeismertetését is sikerült megoldani.  
 

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

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

év 
védelembe vett 18 év 

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

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 1 0 0 

2011 0 1 0 

2012 2 0 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

2012-ben 2 gyermek esetében került sor védelembe vételre, a szülő életvitele miatt, a családsegítő 
jelzését követően.  
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2 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él a községben, ami azt jelenti, hogy a szülők végzettsége 
nem magasabb az általános iskolánál, ez a gyermekszámhoz mérten nem releváns. A hátrányos 
helyzetűek is észrevehetően a szülők pillanatnyi anyagi helyzete miatt (állás elvesztése, lakáshitel, 
betegség, stb.) kerültek ebbe a kategóriába. Általánosságban rendezett körülmények között élnek.  

Fogyatékos, tartósan beteg gyermek - a közgyógyellátás nyilvántartását alapul véve - 32 fő él a 
településen. Háziorvos – gyermekorvosi szakvizsgával - dolgozik a faluban, de többen a 
megyeszékhelyen választottak gyermekorvost. A védőnő havi rendszerességgel tart tanácsadást, 
ezen túlmenően többször is családlátogatást tart, amelynek során elérhető a településen. 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:  

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 63 0 0 0 0 

2009 63 0 0 0 0 

2010 70 0 0 0 0 

2011 81 0 0 0 0 

2012 88 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
    

 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

       

2012. évben átlagosan 88 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben – december 31-
én 70-en voltak jogosultak. A 0-18 éves korosztály 262 fő, amihez mérten a 88 fő 33%-ot jelent. A 
támogatás 38 családot érint, amelyből 16 az egyedülálló szülő. A gyermekek kor szerinti megoszlását 
tekintve 17 gyermek 6 éven aluli, 38 gyermek 6-14 év közötti, 11 gyermek 15-18 év közötti és mindössze 4 
fő 18 év feletti. 4 vagy több gyermeket nevelő család 1, 3 gyermeket nevelő család 9, 2 gyermeket nevelő 
család 20, míg 1 gyermeket nevelő család 24 részesült az ellátásban. A támogatás iránti igény növekvő 
tendenciát mutat, azonban elutasított kérelmező is volt (az elmúlt évben 2 kérelem lett elutasítva 
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jövedelmi helyzet alapján). Sajnos a megállapítás alapjául szolgáló jövedelemhatár (öregségi 
nyugdíjminimum összege) évek óta nem változott, azonban a bérek nőttek, így többen kiesnek az 
ellátásból.  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya : 

 

Gyermek jogán a szociális rendelet módot ad a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésére, az ilyen 
kérelmek esetében elsősorban természetbeni támogatásként a gyermek étkeztetésében (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a térítési díj fennmaradó 50%-ának 
átvállalásával meghatározott időtartamra), illetve bérlettérítésében nyújt segítséget az önkormányzat. A 
település lakosságszámához mérten elenyésző a kérelmezők száma, évi 2-3 esetben kerül sor ilyen 
támogatás megállapítására. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet az elmúlt öt év során 
nem nyújtott be senki. 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:  

 

Kedvezményes óvodai, iskolai étkezésben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosultak, továbbá a 3, vagy több gyermeket nevelő családok. Ingyenes óvodai étkeztetésben 2012-
ben 22 fő részesült, a bogádi általános iskolában ingyenes étkezésben 7 fő, míg 50%-os 
kedvezményben 3 fő részesült. Összességében a 6-14 éves korosztály (134 fő) esetében 38 fő 
részesülhet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján kedvezményes étkezésben, amely az 
összes gyermek számához viszonyítva  28%. 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 

2010 n.a. 4 2 88 0 0 

2011 n.a. 11 1 97 0 0 

2012 22 7 3 115 0 0 

2013 21 7 3 n.a. 0 0 

 
 

e) Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: 

 

Bogádon nem magyar állampolgárságú gyermek nincs.  

 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen nincs szegregált telep, így ilyen telepen élő gyermek sincs. 
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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 Forrás: Teir, KSH 
 
A településen védőnői állás nincs, a nagykozári székhelyű védőnői szolgálat kijáró védőnője biztosítja az 
ellátást. A településen 1 védőnő látja el a feladatokat, valamint az iskola intézményi ellátását. Havi egy fix 
tanácsadást tart, ezen felül végzi a családlátogatásokat. Telefonos egyeztetés után bármely időpontban 
biztosít személyes tanácsadást. Elvégzi azokat a korosztályos szűréseket, amelyeket a védőnő végezhet, 
abban a hónapban, amikor a gyermek betölti az adott kort (1, 3, 6 hónap és 1,2, 3, 4, 5, 6 év) akár a 
tanácsadás keretében, akár a családnál, vagy az intézményben is. A település lélekszámának folyamatos 
növekedése ellenére a 0-3 éves korú gyermekek száma folyamatosan csökken, amelynek oka lehet a 
beköltözések ütemének csökkenése, valamint a fiatal családok gyermekvállalási kedvének csökkenése is. A 
szolgálat védőnői sok esetben szerveznek olyan programokat, amelyek a gesztor településen érhetőek el, 
ilyen például a játszóház kéthetente, a Ringató, amelyre a személygépkocsival nem rendelkezők nem 
minden esetben tudnak eljutni. 

 

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

 
Tekintve, hogy a háziorvos praxisa a központ miatt Nagykozárban jelenik meg, így a statisztikai táblázatok 
fals adatokat nyújtanak, úgy tűnik, mintha egyáltalán nem dolgozna orvos a településen és nem is látna el 
senkit. Ezzel szemben a háziorvos – aki rendelkezik házi gyermekorvosi, valamint foglalkozás-egészségügyi 
szakképesítéssel is – hetente háromszor tart rendelést, és a hét többi napján is elérhető Romonya vagy 
Nagykozár településeken. A Bogádra vetített ellátott betegszám 2012-ben körülbelül 5174 fő volt. 
Betöltetlen egészségügyi álláshely nincs a faluban. A szakorvosi ellátás a megyeszékhely intézményeiben 
érhető el. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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Logopédia ellátást heti egy alkalommal Pécsről az óvodába, illetve iskolába kijáró szakember biztosítja, más 
szakellátások Pécsen vehetők igénybe. Szurdopedagógus, iskolapszichológus a 2012/13-as tanévig heti 
rendszerességgel tartott foglalkozásokat az iskolában. A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás szakemberei 
biztosítják a gyógypedagógiai tanácsadást, a korai fejlesztéssel együtt, a nevelési tanácsadást, a 
gyógytestnevelést, a logopédiai ellátást és a családi napközit. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti feladatokat a Pécsi Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat lája el. 
Jelzés alapján felveszik a kapcsolatot a családokkal, kapcsolattartásuk folyamatos. A tavalyi évben 13 
gyermek volt alapellátásban gondozva,  ketten védelembe vétel keretében. 

 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

   4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek száma 
családi napköziben a 

térítésmentes férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
  

A településen bölcsőde nem működik, de ahogy a korábbiakban írtuk, egységes óvoda-bölcsődei csoport a 
romonyai óvodában igen, ez utóbbi 5 fő 2. életévét betöltött gyermek felvételét teszi lehetővé. A 
rendelkezésre álló helyeket igénybe veszik, elutasításra helyhiány miatt nem volt szükség. Családi napközi 
sincs jelenleg a településen, működött ilyen intézmény, amely kihasználtság hiányában 2012-ben bezárt. 
Egyenlőre nem merült fel igény az intézmény újbóli megnyitására. 
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e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem feladatait szintén a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat látja el, a jogszabály 
adta felhatalmazás alapján egyes gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok első fokon a települési jegyző 
hatáskörébe tartoznak. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

  

A településen krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás nincs, Pécsen vehető igénybe. 

 

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

 

Bogádon ismereteink szerint kempo, társastánc, valamint lovaglás oktatás áll rendelkezésre, míg a közeli 
megyeszékhelyen szinte minden sport kipróbálható, űzhető. Gondot okozhat ugyanakkor a növekvő 
gyereklétszám mellet a tornaterem hiánya. Az iskolai testnevelésórákat jó idő esetén szabadtéren, de rossz 
idő esetén csak a művelődési házban, illetve alsósoknál a tanteremben tudják megtartani. A testnevelés 
órák számának kötelező emelésével egyre égetőbb problémaként fog jelentkezni a helyhiány. Tekintve, 
hogy ez az önkormányzat anyagi lehetőségét messze meghaladó volumenű beruházást jelentene, 
mindenképp célszerű az ilyen célra kiírt pályázatok figyelemmel kísérése. 

A sporton túl különböző rendezvények is célozzák ezt a korosztályt, így a farsang, a Mikulás-nap, a 
különböző családi napok. Ezekre a programokra nagyon szívesen csatlakoznak a gyermekek más 
településen élő barátai, rokonai is, mivel a rendezvények nyitottak, így ez nem okoz problémát.  

Szünidő alatt jelenleg az általános iskola által szervezett balatoni táborban, illetve országjáráson való 
részvételre van lehetőség. Javaslatként felmerült a nyári szünet idején néhány hétig napközi jellegű tábor 
biztosítása a gyermekek számára, hiszen nagyon sok szülő nem tudja megoldani a 10 hetes szünet alatt a 
gyermeke felügyeletét, számára értelmes program biztosítását. A településen kívül lévő napközi táboroknál 
a gyermek oda- és visszaszállítása ütközhet a munkaidők miatt időbeli akadályokba, ezen felül nem is 
olcsók. Amennyiben az iskolának sikerülne pályázat segítségével, esetleg más közreműködővel együtt (pl. 
rendőrség, zeneiskola) ilyen lehetőséget indítania, az segítség lenne a szülők és remélhetőleg élmény a 
gyermekek számára. Az önkormányzat hosszú távú célja, hogy minden általános iskolás gyermek legalább 
egy hetet eltölthessen táborban – egyenlőre napközi jellegűben, de keressük a lehetőséget a nyári tábor 
megvalósítására is. 

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

 
Gyermekétkeztetés az óvodás korúak esetében a választott óvodában zajlik, valamint az iskolás korú 
gyermekek esetében az általános és középiskolában igénybe vehető a menza. Az óvodások valamennyien 
étkeznek, arról, hogy általános és középiskolákban hányan étkeznek, nincs pontos adatunk. Hétvégi 
étkeztetésre nincs lehetőség, azt mindenki otthon, egyénileg oldja meg. Nyári gyermekétkeztetésben az 
önkormányzat 3 éve nem vesz részt, ugyanis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek családjaiban nem volt igény erre az ellátási formára. A családok a felnőttek részére 
mindenképpen főznek, ezért a gyermekek étkezése is biztosított. Sajnos sokan azt hozták fel indoknak az 
elutasításra, hogy az ételért elmenni az étkezőhöz külön problémát jelent. Ingyenes tankönyvet a 
jogszabályok szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, valamint a 3 vagy 
több gyermeket nevelő családok kapnak. Ezen túlmenően az önkormányzat valamennyi, a bogádi általános 
iskolában tanuló gyermek részére biztosítja az ingyenes tankönyvet – átvállalva a szülőktől a költséget.  

 

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

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban nem érkezett jelzés, észrevétel.  
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 
Jelenleg nincs ilyen szolgáltatás. 
 

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

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

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

 
A 3-14 éves korosztály tekintetében ismét a társulási fenntartásban működő romonyai óvodát, valamint a 
helyi általános iskolát vesszük alapul. Romonyán óvoda működik, ahol integrált oktatás folyik, az integráltan 
oktatható és a beiskolázási körzetben lakó gyermekek felvétele megoldott. Ezen túlmenően az intézmény 
esélyegyenlőségi tervében foglaltak alapján a különleges gondozási, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek ellátása biztosított megfelelően képzett pedagógusokkal, akik folyamatosan képzik magukat. A 
tárgyi feltételek adottak mindehhez. Kiemelt célként fogalmazódik meg a tehetségek gondozása, az egyénre 
szabott fejlesztés, a tolerancia megtanulása és a másság elfogadása. Az óvoda a 2009. évtől kezdődően 
bevezette a német nyelv oktatását, 2011/2012 tanévtől nemzetiségi óvodaként működik. Településünkön 
nem él halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, ugyanakkor más településről járnak az óvodába HHH-s 
gyermekek, valamint SNI-s gyermekek is. Az óvodában két csoport van, amelyet életkori sajátosságok 
alapján osztanak meg, egy egységes óvodai-bölcsődei csoportra és egy nagycsoportra (iskola előkészítő). 
Mindkét csoport integrált, tehát a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 
együtt folyik a többi gyermekével. Az óvoda körzetéhez 3 település tartozik, ugyanakkor 7 településről 
járnak be gyerekek, még sincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek beíratva. Az óvoda intézményi 
programjában szerepel a képességek felismerése, fejlesztése, ezt szolgálja a „Légy képes…” 
tevékenységközpontú képességfejlesztő program. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételrendszer adott az 
életkori sajátosságoknak megfelelő képességfejlesztésre. Az enyhe fokú részképesség zavarokat helyben, 
megfelelő gyakorlással, játékosan az intézmény dolgozói végzik.   
A gyermekek néhány esetben nem tudják kezelni a velük együtt tanuló fogyatékos, vagy sajátos nevelési 
igényű gyermekeket. Részükről érheti negatív diszkrimináció akár szóban, akár tettekben a mássággal 
élőket. Célszerű lenne prevenciós céllal ismeretterjesztő előadás segítségével bemutatni számukra a 
másságot, az ezzel járó kirekesztést, problémákat, a segítségnyújtás lehetőségét, hogy ráébredjenek, azért, 
mert nem vagyunk ugyanolyanok, attól még mindenki egyenlő értékű. A tolerancia a megismerésen 
keresztül alakul ki. Megtanulhatják a konfliktuskezelést, változhat a gondolkodásmódjuk, hozzáállásuk a 
társaikhoz. Eddig is igyekeztek ezen feladatot a nevelők elvégezni, szerencsés lehet, ha mindezzel egy 
fogyatékkal élő, vagy velük foglalkozó személy szembesíti őket. 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 
óvodai gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 63 2 50 1 45 0 

2011 63 2 50 1 45 0 

2012 56 2 60 1 56 0 

2013 56 2 60 1 56 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-

ot meghaladóan 
hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az 
intézménybe 

beíratott, 
20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az 

adott évből 
eltelt 

időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Székhely             

Csoport 1 14 0 1 0 0 0 

Csoport 2 10 0 0 0 0 0 

Összesen 24 0 1 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

            

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

            

Tagóvoda             

Összesen 0  0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
           A település általános iskolás korú gyermekei közül 77 fő a bogádi általános iskola tanulója, a többiek Pécs 

különböző általános iskoláiba járnak. Bogádon 8 évfolyamos, integrált oktatás folyik, a német nemzetiségi 
oktatás felmenő rendszerben 2009-től került bevezetésre. Az iskolában 2 gyógypedagógus végzettségű 
dolgozó van, a fejlesztési feladatokat helyben megoldják. A speciális ellátást igénylő gyermekek részére a 
kijáró szakemberek (logopédus, pszichológus, nevelési tanácsadó, stb.) nyújtanak segítséget. Az iskola  
integrált oktatást folytat, így a tanulók között itt is találunk több halmozottan hátrányos, valamint sajátos 
nevelési igényű gyermeket is, annak ellenére, hogy Bogádon 1 HHH-s tanuló él. Alapfokú 
művészetoktatásra, zenetanulásra is lehetőség van helybe kijáró művészeti iskola segítségével. A nyolcadik 
évfolyamon tanulók számára továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást biztosít Pécsről kijáró 
szaktanácsadó segítségével. A beiskolázási körzete Bogád, Romonya, Nagykozár, ugyanakkor további 4 
településről járnak még be a tanulók. Az iskola napközi ellátást biztosít az igénylők számára, az iskolába 
történő eljutást iskolabusz biztosítja a különböző települések tanulóinak. Magántanulók is vannak az 
iskolában, az ő felkészítésüket a szülők vállalják a pedagógusok adta segédanyagok alapján, a vizsgáztatás 
az iskolában zajlik félévente. Általában a szülők külföldi munkavégzése miatt igénylik az oktatás ilyen 
formáját. Hátrányként említhető, hogy egyenlőre nincs tornaterme az iskolának, így a téli időszakban a 
kultúrházban oldják meg a testnevelés órákat. 

 

Az általános iskolában 8 osztályban szintén integrált oktatás folyik, a 178 tanuló közül 78-an hátrányos 
helyzetűek, míg 5-en halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. A 6-14 éves korú bogádi gyermekből 
77-en járnak ide. Az iskolában gyógypedagógia végzettségű tanító, valamint 2 gyógypedagógia asszisztens 
végzi az SNI-s tanulók fejlesztését. Több más intézménnyel állnak együttműködésben az integráltan nevelt 
SNI-s tanulók fejlesztése kapcsán, sőt ők adtak több más intézménynek is tapasztalati útmutatást ezen 
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tanulók ellátásához. Részt vettek a HEFOP 2.1.2 „Mindannyian mások vagyunk”, valamint a HEFOP 2.1.5. 
„Halmozottan hátrányos helyzetű” tanulók integrált nevelése pályázatban. 

 

 
 

 

   

     
     

      
 
 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma Forrás: általános iskola 

    
 

 

  
    
    
    
    

    
    
    
    

 

 
 
 
 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai                 Forrás: általános iskola 
 

  Fentiekből megállapítható, hogy sem hátrányos megkülönböztetés, sem jogellenes elkülönítés nem folyik 
sem az óvodában sem a bogádi iskolában, sőt az integrációt és a képességfejlesztést igen fontos feladatként 
tekintik. 

 

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

 
Az óvodában 4 fő óvodapedagógus és 3 fő dajka, gondozónő dolgozik, betöltetlen álláshely nincs. 
Gyógypedagógia végzettségű pedagógus nincs köztük. A kiegészítő szolgáltatásokat kijáró szakemberek 
biztosítják.  
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 7 

Óvodai férőhelyek száma 60 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:00-17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 0 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 4 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 1 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 10 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 0 

Iskolaorvos 0 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Az iskolában betöltetlen álláshely nincs, 2 fő gyógypedagógiai végzettségű pedagógus dolgozik az 
intézményben. Ezen túlmenően kijáró szakemberek segítik a speciális igényű gyermekek ellátását. 

 

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

 
Településünk oktatási intézményében nem tapasztaltunk szegregációt, sem jogellenes elkülönítést, kiemelt 
figyelmet fordítanak az integrációra és az egyéni fejlesztésre. 

 

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

Bogádon ugyan van általános iskola, de természetesen középiskola nincs, az itt lakó diákok ezért több 
különböző településen végzik általános- és középiskolai tanulmányaikat a megyében és azon kívül is, 
valamennyi, az iskolai eredményességet jelző adat nem áll rendelkezésre, összegyűjtésük  - főképp a 
középiskolai korúak eredményei tekintetében – megoldhatatlan, így a helyi  dr. Berze Nagy János Általános 
Iskola eredményeit tudjuk alapul venni. Az általános iskolás korosztály (6-14 éves korig) 134 fő, közülük 77 
az intézmény tanulója, így az ő elért eredményeiket tekintjük relevánsnak a település más tanulói 
szempontjából is. 
Az iskola tanulói az országos kompetencia felmérések alapján rendre az országos átlag felett teljesítenek 
mind szövegértés, mind matematika tárgyból. A házi, kistérségi, régiós, megyei, országos versenyeken részt 
vesznek tanulóik, az elért eredmények alapján 1-5. helyen regisztrálják őket. 

 
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok Forrás: általános iskola 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

szövegértés 
       

6. évfolyam 1564 1483 1580 1465 1481 1228 1472 

8. évfolyam 1703 1583 1600 1577 1643 n.a. 1567 

matematika               

6. évfolyam 1673 1498 1627 1486 1519 1275 1489 

8. évfolyam 1770 1622 1604 1601 1699 n.a. 1612 
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A továbbtanulási mutatók alapján a besikolázási arány 100%, az ide járó diákok elsősorban az érettségit 
adó iskolákat választják és általában az első helyen jelölt intézménybe fel is veszik őket. Tekintettel arra, 
hogy az iskola nyomon követi volt diákjai előmenetelét, azt is lehet tudni, hogy általában el is végzik a 
választott iskolát, sőt sok esetben a szakképző iskolák után érettségit is letesznek, illetve továbbtanulnak a 
felsőoktatásban. A jó alapképzésben vélhetően szerepet játszik, hogy kisebb létszámú osztályok vannak, 
ahol több idő jut az esetleges lemaradások kiküszöbölésére, az egyéni foglalkozásokra, de a tehetségek 
gondozására is. 

 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / 
aránya a nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 25 16 

2011/2012 14 9 

Forrás: Általános iskola Bogád 
 
Megállapítható, hogy az integrált oktatásnak köszönhetően a diákok egyenlő eséllyel indulnak a tanulmányi 
eredményesség elérésére. A fejlesztéseknek köszönhetően már az általános iskolában sikerülhet a 
hátrányokat leküzdeni. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az önkormányzat iskolabusszal oldja meg a település gyermekeinek a romonyai óvodába való eljutását 
immár 2 éve, de lehetővé teszi a nagykorzári gyermekek bogádi iskolába való utazását is ugyanezen módon. 
A helyi általános iskolában tanulók tankönyv támogatása – az önkormányzat teljes mértékben átvállalja a 
tankönyvek árát - is egyfajta pozitív diszkrimináció, amellyel az önkormányzat azt igyekszik megköszönni, 
hogy a települési általános iskolát választották. Természetesen ez a támogatás azokat a családokat érinti, 
akik nem részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mert előbbieknek a törvény erejénél 
fogva ingyen jár a tankönyv. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Településünkön a gyermekek esélyegyenlősége megoldott, célként ezen állapot fenntartása szerepel. A 
cél érdekében az intézmények fejlesztése, a pedagógusok képzése ajánlott. További lehetőség lehet az 
óvoda, iskola kapacitásának bővítése, felszerelésének javítása, tornaterem építés. Cél lehet a továbbiakban 
nyári napközi tábor indítása, illetve a gyermekek részére ismeretterjesztő előadások tartása prevenciós 
céllal.  

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nyári programok hiánya napközi tábor szervezése 

tornaterem hiánya tornaterem építés 

Másság elfogadásának hiánya ismeretterjesztő előadások, beszélgetések 

gyermekéhezés megjelenése iskolatej program 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

Alapvető fontosságú az egyenlő bánásmód követelményének megtartása különösen a munka díjazása, a 
munkavállaló kiválasztása során. A nők nemükre, családi állapotukra, anyaságukra, terhességükre való 
tekintettel nem részesülhetnek diszkriminációban. 

Településünkön közel azonos a nők és férfiak aránya, gyermekek esetében megegyezik, az aktív korosztály 
tekintetében a férfiak, míg a nyugdíjas korosztály tekintetében a nők száma magasabb. A Petőfi utcába 
költözött fiatal családok közt több nagycsaládost is találunk (3, illetve több gyermeket nevelők) ahol az 
édesanya főállásként végzi a gyermekek nevelését, anyasági támogatásban részesül. 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A nők foglalkoztatása nem mutat szignifikáns eltérést a férfiakétól. Helyben foglalkoztatási lehetőség 
nagyon kevés van, de ez mindkét nemre vonatkozik. A gyermeknevelés időszaka szintén a foglalkoztatás 
idejébe számít be – tehát ellátással jár – így a táblázatok adataiból nem olvasható ki pontosan, hányan 
dolgoznak ténylegesen, illetve hányan vannak, akik gyermeknevelési időszakukat töltik otthon.  

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 337 334 323 314 14 20 

2009 343 341 325 325 18 16 

2010 344 336 324 319 20 17 

2011 358 335 327 308 31 27 

2012 362 332 331 305 31 27 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 A táblázat adatai alapján a nők foglalkoztatása egyenletes, a munkanélküli nők száma az összes aktív korú 
nőhöz képest 8%, amely szám kismértékben változó, azonban az országos adatoknál alacsonyabb. A 
munkanélküli nők száma a férfiakhoz (8,5%) viszonyítva átlagban alacsonyabb, ugyanakkor az eltérés nem 
számottevő. A munkanélküliek között 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkező nincs, a csak 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma is folyamatosan csökken, a legnagyobb százalékban a 
szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők találhatóak, de főiskolai végzettségű személyt is láthatunk. Ebből 
megállapítható, hogy az alulképzettség nem gátja a munkavállalásnak, inkább a régióban mutatkozó 
álláshely hiány okoz nehézségeket.  A tartósan munkanélküliek közt szintén nem a nők vannak túlsúlyban. A 
szomszédos településeken óvoda és benne egységes óvoda-bölcsődei csoport működik, ezzel is segítve a 
munka világába visszatérő nőket. Családi napközi nincs a településen – de ahogy a korábbi fejezetben 
elemeztük már -, ezen szolgáltatásra nincs igény, ezért szűnt meg az Aprajafalva Családi napközi is. Tipikus 
kistelepülésként sokszor a családok különböző generációi is a településen élnek, még ha nem is egy 
ingatlanban, így az unokákkal kapcsolatos feladatok közül sokat levehet az anyuka válláról egy aktív 
nagyszülő (óvodába kísérés, illetve érte menni, betegség esetén vigyázni rá) ingyen, szemben a családi 
napközi költségével. Arra semmiféle statisztika nem ad támpontot, hogy gyermekvállalás miatt hány nő 
veszítette el az állását (nem vették vissza, GYES alatt megszűnt a munkáltató, stb.), így nem tudjuk, a 
munkanélküliségben releváns tényező, avagy sem. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A településen nem működik foglalkoztatást segítő, illetve képzési program. A más településen, városban 
ilyen programon, képzésen részt vevő nők számáról adattal nem rendelkezünk. Az alacsony munkanélküli 
szám és a képzés költsége nem indokolja a településen hasonló program indítását. Azonban az 
önkormányzat úgy gondolja, azzal, ha együttműködési lehetőséget keres képzést bonyolító intézetekkel, és 
ezáltal több információt, lehetőséget tud biztosítani a munkát kereső nőknek, a problémán javíthatna. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 

nők száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/szakmunkás-
képző 

gimnázium érettségi főiskola egyetem 

2008 20 0 1 9 2 1 2  1 

2009 16 0 3 8 3 3 1  0 

2010 17 0 3 7 3 2 1 0  

2011 27 0 5 10 5 5 0  0 

2012 27 0 4 13 4 4 1 0  

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
       

A táblázat adataiból megállapítható, hogy elsősorban nem az alacsony iskolai végzettség a női 
munkanélküliség okozója. Vélhetően a túlképzettség, vagy a nem megfelelő szakképzettség játszhat 
szerepet benne. Bogád nem jelent számottevő munkaerő piacot, az elhelyezkedni szándékozóknak 
vállalniuk kell az ingázás következményeit, hátrányait (utazással töltött idő, buszjáratok indulási idejéhez 
történő alkalmazkodás, utazási költségek), ezek olyan problémák, amelyet az önkormányzat nem képes 
befolyásolni, orvosolni. 

 

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

 

Településünk területén nem miatti hátrányos megkülönböztetésről nem tudunk, panasz ebben a témában 
nem érkezett. 

 
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.) 

 
Romonya községben egységes óvoda-bölcsőde működik, amely 5 fő 2 életévét betöltött gyermek felvételét 
teszi lehetővé. Az óvoda épületét idén kezdődően bővítik egy újabb csoportszobával. Az óvoda 6 órától 17 
óráig tart nyitva, kihasználtsága 100%-os. Nyáron 4 hét a zárva tartás karbantartási, festési munkálatokra, a 
gyermekek ezen időszak alatt való elhelyezésére a Nagykozári óvodában van lehetőség azon szülőknek, akik 
nem tudják megoldani a 4 hétig tartó gyermekelhelyezést. A két óvoda hallgatólagosan úgy osztja be zárva 
tartását, hogy az a szülők számára átjárható legyen. Problémát okoz azonban a gyerekekért való délutáni 
beérés, főként a busszal közlekedő szülőknél. Igényként felmerült, hogy 17 óra után ügyeletet tartsanak 
legalább még egy óra hosszat, hogy az a szülő is időben a gyermekéért érjen, aki 16 óra utánig dolgozik. 
Sajnos még mindig általános tapasztalat, hogy a férfiak a gyermekellátást a nőkre hárítják, nem szívesen 
mennek értük az óvodába, még akkor sem, ha az anyáknál korábban érkeznek haza. 
Családi napközi működött, nincs információink arról, hány gyermek vette igénybe, 2012-ben 
kihasználatlanság miatt meg is szűnt. 
Az általános iskolai korú gyermekek napköziben való elhelyezése mind a bogádi általános iskolában, mind 
Pécsett megoldható, a gyermekek felügyelete 17 óráig biztosított. Településünk gyermekeit Romonyára, és 
vissza iskolabusz szállítja, így a szülő mentesül a gyermek szállításától, kísérésétől, lakóhelyükhöz közel, 



 41

több ponton biztosítja a leszállást a busz. A szülők többsége Pécsett dolgozik, így a gyermek oda történő 
szállítása nem okoz külön gondot. Az iskola szinte 100%-os kihasználással működik. 

 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Ahogy korábban már bemutattuk, a településen kijáró védőnő látja el a gyermekgondozással kapcsolatos 
feladatokat, ezért tűnik úgy, mintha nem lenne védőnő a településen. A csökkenő gyermekszám ellenére is 
sok gyermek jut a védőnőre. A családgondozást a védőnőn túlmenően a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat látja el. Családsegítésben 2012-ben 6 embert láttak el (ez a szám az előző évhez képest 40%-os 
visszaesést mutat), azonban a nemek szerinti megoszlás szerint 1 férfi és 5 nő szerepel a gondozottak 
között, vélhetően a nők könnyebben megnyílnak és kérnek segítséget, ezért a markáns eltérés. Általában 
anyagi jellegű problémák, illetve életviteli, mentális problémák, valamint ügyintézésben való 
segítségnyújtás miatt veszik igénybe a családsegítő szolgálat munkáját.  

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 0 64 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2009 0 67 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 61 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 48 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 48 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR és helyi  adatgyűjtés 
  

 

          

Az országos tendenciáknak megfelelően Bogádon is egyre több a gyermekét egyedül nevelő nő. Ezen 
folyamat ellen az önkormányzat nem tud tenni, az anyagi segítséget a különböző támogatásokon keresztül 
igyekszik biztosítani (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás, átmeneti 
segély).  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Településünkön nőket ért bántalmazásról, családon belüli erőszakról nincs tudomásunk. 

 

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

 

Nem tudunk településünkön krízishelyzetbe került személyekről, amennyiben ilyen helyzet áll elő a 
megyeszékhelyen vehetnek igénybe szolgáltatásokat. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közélet területén találunk nőket a képviselő-testületben, a szociális bizottságban, a község civil 
szervezeteinél (polgárőr egyesület, nyugdíjas klub), valamint a közoktatási intézmény és a közös hivatal 
dolgozói szintén nők. A nők aktívan részt vesznek a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában, 
közösség-összefogó erejük van, véleményükre hallgatnak. Valamennyi gyermekprogramon részt vesznek, 
akár süteményekkel, akár játszóházban való közreműködéssel, de a csapatversenyeken is támogatják 
gyermekeiket. Önszerveződésben hozták létre az aerobic lehetőséget a mozogni vágyók. A nyugdíjasok által 
szervezett programokon is részt vesznek sokan, nem csak nyugdíjasok is. Külön kiemelendő a közös óvoda 
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és iskola miatt kialakult jó együttműködés a romonyai és bogádi anyukák között. Nem kérdés, hogy mindkét 
település anyukái részt vesznek a gyermekeiket érintő minden rendezvényen, függetlenül attól, hogy az 
Bogádon, vagy Romonyán valósul meg. Sajnos a kisgyermekes anyukák – a gyermeknevelési feladatok miatt 
– gyakran kiesnek a közösségi életből, ezért elképzelhető lenne egy Baba-mama klub létrehozása, ahol a 
hasonló feladatokkal, problémákkal küzdő nőkkel találkoznának, tapasztalatot cserélnének, a gyermekek 
közben kortársaikkal játszhatnának. Településünkön magas a kisgyermekes anyukák száma, remélhetőleg 
kedvező fogadtatásban részesülne az ötlet. 

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

kezdeményezések 

 

Jelenleg nincs ilyen probléma, sem kezdeményezés. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők munkába állását sok esetben nehezítheti meg a nem megfelelő képzettség, ezért a megfelelő 
képzések megtalálásában nyújthat segítséget az önkormányzat. Az óvoda fejlesztése során bővülnek a 
férőhelyek, amely szintén a munkába való visszatérést segítheti elő.  Az iskola nyári szünete sokszor 
megoldhatatlan probléma elé állítja a szülőket, sok esetben a nagyszülők is dolgoznak még, nincs kire bízni 
a gyerekeket, a táborok, napközi táborok pedig drágák, illetve gondot okozhat a napi oda- és hazaszállítás, 
ezért meg kell vizsgálni egy nyári napközi megvalósításának lehetőségét. A kismamák közösségi életben való 
részvételét segítheti elő egy Baba-mama klub létrehozása. 

 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nyári gyermekelhelyezés  nyári napközi lehetőségének biztosítása 

közösségi életből való kiesés Baba-mama klub létrehozása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
Az időskorúak száma a teljes népességhez viszonyítva egy drasztikus csökkenést követően lassan nő, 8%-ról 
10%-ra nőtt az utóbbi 5 évben, ami beköltözések mérséklődése miatt alakult ki. Ahogy korábban 
megállapítottuk, a természetes szelekció – azaz halálozás – aránya nem nőtt számottevően. Az átlagéletkor 
növekedését ellensúlyozza a magasabb gyermekszám. 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 105 136 241 

2009 109 140 249 

2010 106 136 242 

2011 99 125 224 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 

 
 
Természetesen a táblázatok nem csak az öregségi nyugellátásban részesülőket, hanem valamennyi 
nyugdíjszerű ellátásban részesülőt tartalmazzák. Jövedelmi viszonyaik megállapítását segítő ellátási 
adatokkal nem rendelkezünk, ugyanakkor valamennyien a saját tulajdonú családi házukban élnek. 
Eladósodottságukról, hiteligénylésükről nincsenek információink. A táblázatból jól leolvasható, hogy a 
nyugdíjszerű ellátásoknál az ellátott nők száma jóval magasabb a férfiakénál. Ez magyarázható az országos 
tendenciával, miszerint a nők átlagosan 7 évvel élik túl korosztályuk férfi tagjait. Az önkormányzat saját 
információi alapján a nők közül többen éltek a 40 év munkaviszony utáni kedvezményes nyugellátás 
lehetőségével, számuk ezzel is nőtt. 
 
A fentieket támasztja alá az öregedési index javulása is. Az ugrásszerű javulás az új lakótelep átadása után 
következett be, amikor sok kisgyermekes család költözött a faluba. Az utóbbi 5 évben a beköltözések száma 
csökkent, ezzel együtt az öregedési index lassú emelkedése kezdődött, de még mindig az országos átlagnál 
jobb arányokat mutat. 
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3. számú táblázat - Öregedési index Forrás: Teir, KSH-TSTAR 

 

Az idősek közül nappali ellátásban, illetve időskorúak járadékában senki sem részesül. Időskorúak ellátását 
az elmúlt 10 év alatt nem igényelte senki, ebből arra következtetünk, hogy jövedelmük meghaladja a 
jogszabályban meghatározottat, illetve a mindenkori nyugdíjminimum összegét.  

 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Településünkön nyugdíjas korú emberek foglalkoztatására nincs lehetőség. Arról nem áll információ 
rendelkezésünkre, hogy nyugellátás mellett hányan végeznek kereső tevékenységet. A jogszabály változása 
miatt 2013. július 1. napjától nem kaphat egyidejűleg nyugellátást és közszolgálati munkavégzésből eredő 
bért a nyugdíjas korú személy, esetükben választani kell melyik ellátási formát kívánják igénybe venni.  

 
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 

2008 34 1 3% 10 n.a. #ÉRTÉK! 

2009 34 4 12% 6 n.a. #ÉRTÉK! 

2010 37 2 5% 4 n.a. #ÉRTÉK! 

2011 58 4 7% 8 n.a. #ÉRTÉK! 

2012 58 6 10% 16 n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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Településünkön jelenleg 2 fő részesül rendszeres szociális segélyben életkorára való tekintettel, a 2012. 
évben számuk 1 fő volt. A jogszabály értelmében a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú 
ellátott nem kötelezhető közfoglalkoztatásra, de beleegyezése estén foglalkoztatható.  

 

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

 

Az időskorúakat nyugdíjas klub fogja össze, amely aktívan részt vesz a közösség életében, körülbelül 40 főt 
számlál a tagjainak száma. Rendezvényeken segítséget nyújtanak (süteményt sütnek, szendvicset 
készítenek), találkozókat szerveznek, zarándokútra viszik tagjaikat, ápolják a kapcsolatokat, életcélt adnak 
az időseknek. Évente átlagosan 3 nagyobb kirándulást szerveznek – 2012-ben Bécs, Tihany és Dávod volt az 
úti cél -, ezen túlmenően takarítják a templomot, biztosítják a virágokat az istentiszteletekre. Minden évben 
megünneplik a tagok névnapját, valamint karácsonyi ünnepséget is tartanak. Jelképes tagdíjat szednek, 
ezzel egészítik ki az önkormányzattól kapott támogatást és használják fel kiadásaikra. Az élethosszig tartó 
tanulás keretében lehetőség nyílhat az idősek informatikai ismereteinek megalapozására, bővítésére, ez 
nemcsak az ügyintézések, de a magánélet szempontjából is jelentőséggel bírhat (messze élő gyermek, 
unoka kapcsolattartását könnyíti meg). Jelenleg nincs ilyen program, jövőbeli megvalósításra érdemes 
projektnek tartja az önkormányzat. A mentális állapot fenntartása érdekében, valamint az egyéni 
hasznosság érzésének növelése érdekében célszerű lenne – az idősek által nagyon szépen végzett munkákra 
építve – a nappali ellátás keretében például valamilyen szakkört létrehozni. Ez lehetőséget teremt az 
együttlétre, a beszélgetésekre, ugyanakkor esetleges kereset kiegészítésre is. A múltban már működött 
nyugdíjas népdalkör a településen, érdemes lenne újraindítani. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén az idős korosztályt információink szerint nem éri hátrányos megkülönböztetés.  

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

való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az időskorúak helyben érhetik el az egészségügyi alapellátást, míg a szakellátásokat a megyeszékhelyen 
tudják igénybe venni. Gyógyszerkiváltási lehetőség a településen nincs, legközelebb Nagykozárban és 
Pécsett van rá lehetőség. A szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás és a 
jelzőrendszeres segítségnyújtás érhető el településünkön, amelyet társulási formában biztosít az 
önkormányzat. A házi gondozást 1 főállású gondozónő látja el. Az alapszolgáltatások kérelem benyújtása 
után vehetőek igénybe. Nappali ellátás helyben nincs, ahogy idősek otthona sem. 
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 94 0 0% 

2009 103 0 0% 

2010 112 0 0% 

2011 110 0 0% 

2012 112 0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az idősek nappali ellátása lehet fejlesztési cél, de inkább klub jelleggel való működtetésként, azért, hogy 
megőrizzék mentális frissességüket, a társadalmi érintkezés válfajaként és azért, hogy érezzék, attól, mert 
megöregedtek, még hasznos tagjai a társadalomnak és szűkebb közösségüknek. Nehéz őket saját 
környezetükből kimozdítani, az alapellátások igénybe vételére is nehezen vehetők rá, de talán ha saját 
korosztályukkal lennének napközben együtt, azt szívesen fogadnák. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen nyilvános mozgókönyvtár működik, színház, mozi – kistelepülési formából adódóan – nincs, 
azok a megyeszékhelyen elérhetők. Nem áll adat rendelkezésre arról, hányan rendelkeznek 
színházbérlettel, illetve hányan láttak bármilyen színházi vagy mozi előadást a településről. A település 
szervez programokat kifejezetten az idősebb korosztálynak, ilyen az idősek napja, de ezen túlmenően 
minden egyéb programon szívesen látottak akár nézőként, akár segítőként. Nagy népszerűségnek örvend 
köreikben a szüreti felvonulás és a fúvószenekari találkozó, valamint a templomban tartott karácsonyi 
ünnepély is. A nyugdíjas klub közreműködésével különböző települések idősek klubjaival tartanak fenn 
kapcsolatot, szerveznek találkozókat, kirándulásokat. A művelődési ház jelenleg nem akadálymentes, az 
akadálymentesítés megoldása cél lehet. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Nem készült felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen szintű informatikai jártassággal rendelkezik az 
idősebb korosztály, azonban a helyi ismeretek alapján alacsony azok aránya, akik ismerik és használják is 
számítógépet, az internetet. Igényfelmérést célszerű végezni, van-e igény ezen ismeretek elsajátítására. 

 

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

 

Jelenleg nem működnek ilyen programok, ezért az önkormányzat igyekszik olyan intézkedéseket hozni, 
amellyel elősegítheti ezen programok elindítását. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek ellátása jelenleg messzemenőkig megoldott, azonban a kistérségi társulások 2012. június 30-ával 
való megszűnése, átalakulása után fontos kérdés ezen ellátások fenntartása, a gazdaságosság miatt 
továbbra is célszerű a társulási formában való ellátás, amelynek lehetőségét meg kell teremteni. További 
fejlesztési lehetőség lehet az idősek számítástechnikai jártasságának javítása, ehhez új számítógépek 
vásárlása és az oktatást vállaló segítő önkéntesek felkutatása lényeges. Fontos, hogy az idősek megőrizzék a 
fontosság tudatukat és továbbra is megmaradjanak a társadalmi kapcsolataik, ezért célszerű lenne egy az 
idősek napközbeni ellátást biztosító, akár klub formában, vagy intézményesítve működő gondozást 
létrehozni. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

informatikai ismeretek hiánya informatikai oktatás lehetősége 

nappali ellátás hiánya közösségi szerveződés, szakkör létrehozása 

 
 
 
 



 47

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 
során.  

Megváltozott munkaképességű az a személy, aki rehabilitációs ellátásban részesül, illetve aki 2011. 
december 31-én III. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban 
részesült. 

 

 

   7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
 

A településen ténylegesen fogyatékkal élők – aki fogyatékossági támogatásban részesül – pontos száma 
nem ismert, azonban egy fiatal fogyatékkal élők bentlakását biztosító intézmény működik a településen, 
valamint egy hivatásos nevelőszülő is, aki többségében testi vagy szellemi fogyatékkal élő gyermekeket, 
újszülötteket nevel. Az önkormányzat egészségkárosodott jogcímen aktív korúak ellátását az elmúlt 
években 1 személynek folyósított. 

 

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

 
Bogádon fogyatékkal élők foglalkoztatására önkormányzati szinten nincs lehetőség, mert kistelepülés és 
ennek megfelelően kevés az álláslehetőség, a meglévő álláshelyek mindegyike speciális végzettséget 
igényel. Az önkormányzat közfoglalkoztatásra csak aktív korúak ellátásában részesülő, illetve regisztrált 
munkanélküli személyt tud alkalmazni, tekintve, hogy a megváltozott munkaképességűek ellátásban 
részesülnek, nem számítanak álláskeresőnek, így alkalmazásukra az önkormányzat nem tud pályázni. A 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükséges feltételek a megyeszékhelyen több 
vállalkozásnál is rendelkezésre állnak. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A település területén a foglalkoztatásban hátrányos megkülönböztetés nem fordult elő. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
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Az önálló életvitel segítségére igénybe vehetők a szociális alapszolgáltatások, a házi segítségnyújtás, a 
szociális étkezés.  
 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 
Speciális nappali ellátás nyújtó intézmény, nincs a településen ellenben bentlakást biztosító intézmény igen. 
Az intézmény fiókintézményként működik, ezért nem jelenik meg az önkormányzat területére vonatkozó 
statisztikákban. Átlagosan 10 szellemi fogyatékos lakik itt, akik Pécsett dolgoznak speciális, fogyatékkal 
élőket foglalkoztató munkahelyen.  A fogyatékos személyek fejlesztése, beiskolázása minden esetben 
szakvélemény alapján, speciális ellátást nyújtó intézményekben történik, azonban a gyermekek esetében jó 
kapcsolat működik a háziorvos és a védőnő, valamint az óvoda és iskola tekintetében is. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az önkormányzat csak kifejezetten fogyatékkal élők számára nem alakított ki sem pénzbeli, sem 
természetbeni ellátási formát, ilyen jellegű pozitív diszkrimináció nincs, de valamennyi a szociális 
rendeletben szabályozott támogatást (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, 
szociális alapszolgáltatások igénybe vétele, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj) 
igénybe vehetnek. A jövedelemhatárok megállapításakor ugyanakkor általában kedvezményt élveznek. A 
közgyógyellátás rendszerében a fogyatékkal élők alanyi jogon részesülnek. Ápolásuk esetén a közeli 
hozzátartozó alanyi jogú ápolási díjban részesülhet. A fogyatékkal élők pénzbeli ellátását – fogyatékossági 
támogatás - a Magyar Államkincstár nyújtja orvosszakértői igazolás alapján, ezen a területen az 
önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezik. 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A települési önkormányzat tulajdonában lévő középületek nem mind akadálymentesítettek, távlati célként 
szerepel az akadálymentesítés megoldása. Az orvosi rendelő megközelíthető rámpával, azonban a 
művelődési ház sajnos még nem, ahogy az iskola bizonyos pontjai sem. A jövőben kialakításra kerülő 
önkormányzati tulajdonú beruházásoknál azonban – a meglévő adottságokat figyelembe véve – 
odafigyelnek a fogyatékkal élők, különösen a mozgásukban korlátozottak (az idősek közt az életkori 
sajátosság miatt is többeket találunk, akiknek nehezített a mozgása) igényeire, azaz a szélesebb ajtók 
kialakítására, a mosdók megközelíthetőségére, kapaszkodók beépítésére. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
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A hivatali ügyintézés a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal akadálymentesített épületében történik. A 
kulturális és sportprogramok amennyiben szabadtéren zajlanak, a hozzáférés mindenki számára biztosított, 
sajnos a művelődési házban tartott rendezvények esetén a mozgásukban korlátozottak számára a 
megközelítés nehezebb. Ennek ellenére a fogyatékosok rendszeres résztvevői a rendezvényeknek, időnként 
aktív szereplői is. Az önkormányzat játszóterei az EU előírásoknak megfelelnek, ugyanakkor tisztában 
vagyunk azzal, hogy a fogyatékkal élők igényeinek nem minden esetben, ezért célként fogalmazódott meg 
néhány, a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő játék beszerzése, felállítása. A magánszemélyek 
tulajdonában lévő ingatlanok esetében információink szerint többen éltek a Mozgáskorlátozottak Országos 
Szövetsége által nyújtott lehetőséggel, a lakás belső akadálymentesítésére (fürdőszoba átalakítás, küszöbök 
eltüntetése) vonatkozóan. Az önkormányzat honlapja gyengén látók számára jelenleg még nem 
akadálymentesített. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Nincs tudomásunk arról, hogy a településen megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyt 
alkalmaznának és ennek megfelelően alakítottak ki munkahelyet. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közösségi közlekedés akadálymentesítése nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe (a helyközi 
járatokat üzemeltető Pannon Volán Zrt. feladta). Az önkormányzati járdák felújítottak, akadályt okozó 
lépcsőktől mentesek, a közparkok szintén akadálymentesek. 

 

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

 
Nincs a fogyatékosok rendelkezésére álló speciális helyi szolgáltatás. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

  
Kifejezetten a fogyatékosokra vonatkozó pozitív diszkrimináció nincs a településen. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
Fogyatékosok közszolgáltatásokhoz való hozzáférése általában biztosított. Az akadálymentesen nem 
megközelíthető épületek akadálymentesítése szintén a fogyatékkal élők komfortérzetét növelné, azonban 
ez hatalmas költségekkel járna, megvalósítása csak pályázat segítségével lehetséges. A folyamatban lévő 
beruházásoknál azonban – a meglévő adottságok figyelembe vételével – a fogyatékkal élők igényeit szem 
előtt tartjuk. Szintén a fogyatékkal élők jobb kiszolgálását biztosítaná a játszóterek fejlesztése is speciális 
játékokkal. 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

akadálymentesítettség hiánya akadálymentesítés 

meglévő játszóterek nem elégítik ki a fogyatékkal 
élők igényeit 

speciálisan fogyatékkal élők igényeire tervezett 
játékok beszerzése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
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 civil szféra aktívan részt vesz a közösség életében, minden célcsoportot megszólítva. Találhatunk 
közhasznú egyesületet, civil szerveződést, de spontán akciókat is. Minden civil szerveződés jó kapcsolatot 
ápol a települési önkormányzattal. Ide tartozik a nyugdíjas klub, a sportegyesület, a polgárőrség, a 
különböző, szülők által életre hívott rendezvények. Az önkormányzat – ahogy a korábbiakban már 
ismertettük - anyagi helyzetéhez mérten támogatja őket, illetve lehetőséget nyújt, akár helyszín 
biztosításával az összejövetelekhez, akár rendezvény keretében a bemutatkozáshoz.  A nyugdíjas klub 
körülbelül 40 főt számlál, havi összejöveteleket tartanak, kapcsolatot ápolnak más települések hasonló 
klubjaival, szívesen részt vesznek a települési rendezvényeken és segítenek is rajtuk, valamint önmaguk is 
szerveznek programokat, kirándulásokat. A sportegyesület a helyi labdarúgást koordinálja, részt vesz 
versenyeken, az utánpótlás nevelést biztosítja, több korosztályban van csapata, jelenleg mintegy 100 
gyermek és felnőtt jár ide focizni.  A polgárőr egyesület a legfiatalabb civil egyesület, 2010-ben alakult, ők 
biztosítják a különböző rendezvényeket (pl. a részleges útlezárással járó felvonulásokat), rendszeresen 
járőröznek a település területén. Az előbb említett 3 egyesület megállapodás alapján részesül 
önkormányzati támogatásban. A hivatalos szervezeteken kívül több civil kezdeményezés is működik a 
településen, az ő tevékenységük általában egy célra korlátozódik. Az egyházzal nincs partnerségi 
megállapodás, azonban az önkormányzat nyitott az egyházi szervezésű rendezvényekre is. 

 

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

 
Kisebbségi önkormányzat nem működik a településen, ugyanakkor a települési önkormányzat jó 
kapcsolatot ápol mind a civil szervezetekkel, mind a spontán szerveződésekkel. Az önkormányzat támogatja 
a sportegyesületet, térítésmentesen biztosítja részére a termet, sportpályát edzéshez. A nyugdíjas klubot 
szintén támogatja mind anyagilag, mind az összejövetelek helyszínéül szolgáló művelődési ház, 
polgármesteri hivatal térítésmentes biztosításával. A közösségi életben aktívan részt vevő személyek sok 
esetben több civil szervezethez, illetve csoporthoz is tartoznak, így az információ áramlás és a 
kapcsolattartás könnyebbé válik. 
Egyházi területen Bogád fília központ, Romonya és Nagykozár tartozik hozzá. Lelkipásztor váltás következett 
be, nyitottabb, a közösség felé forduló pap érkezett, aki a lakosság valláshoz való hozzáállását 
nagymértékben javította. Igyekszik egyházi programokba, zarándoklatokba bevonni a híveket, a közösség 
fontosságát hangsúlyozza, igyekszik összefogni a gyermekeket, az időseket – és nem csak vallási területen, 
mindemellett az önkormányzattal is korrekt kapcsolatot alakított ki. A lelkipásztor-váltástól függetlenül, de 
azzal egy időben a hitoktató személyében is változás következett be, szintén egy közösség felé forduló 
ember érkezett. Igyekszik nem csak a hittanosokat, de azok családját is bevonni közös programokba, ezáltal 
nem csak a lelki életet, de a közösségit is erősíteni. Szervezett horgászversenyt, sportnapot, családi napot, 
iskolai időben napközit, nyáron hittantábort. Ezen jó kapcsolat további ápolása, bővítése célszerű. 
 

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

 
Bogád fekvése és hosszú távra visszanyúló együttműködése kapcsán jó kapcsolatot ápol a szomszédos 
önkormányzatokkal, így Romonyával, Perekeddel, Nagykozárral. Intézmény-fenntartási társulást tart fenn 
jelenleg Romonyával, az óvoda gazdaságos működtetésére. 2012. december 31-ig az iskolát is közös 
fenntartásban üzemeltették. Tagja a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, valamint a Szociális 
Alapszolgáltatási Központnak, a Pécsi Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot fenntartó 
társulásnak, a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesületnek, Víziközmű Társulatnak a szennyvíz-csatorna 
beruházás kapcsán. Tagja a Pécsi Járásnak, együttműködik Pécs városával. Idén március 1-től hat község 
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összefogásával alakult meg a közös önkormányzati hivatal, míg korábban 3 település által fenntartott 
körjegyzőség tagja volt. 
 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen nem működik nemzetiségi önkormányzat. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A civil szervezetek elsősorban nem esélyegyenlőségi célból jöttek létre, de a közösség minden célcsoportja 
számára kedvező a működésük. Összefogják a gyermekeket, fiatalokat, az időseket és a nőket egyaránt. 
Tagjai, de tevékenységük haszonélvezői is lehetnek a település lakói. 

 

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

 
A településen található for-profit szereplők esélyegyenlőségi feladatok ellátásában való részvételéről nem 
áll adat rendelkezésre. 

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 

 
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. Az esélyegyenlőségi program megalkotása során 

támaszkodtunk a helyi védőnő, a szociális bizottság elnöke, az iskola gyermekvédelmi felelős pedagógusa, a 
nyugdíjas klub vezetője, hivatásos nevelőszülő, civil személyek, valamint a családsegítő szolgálat 
észrevételeire. Minden érdekelt résztvevő tájékoztatást kapott a készülő programról, valamint arról, hogy 
be kívánjuk őket vonni az eljárásba. A megkeresések személyesen történtek, a formálódó HEP alapján 
tehették meg észrevételeiket akár személyesen szóban, akár elektronikusan, illetve írásban a program 
elkészültét koordináló ügyintézőnél. Az elkészült tervezet alapján HEP Fórum összehívására került sor, ahol 
minden résztvevő elmondhatta észrevételeit, gondolatait, érveit, ellenérveit a tervezettel és az IT-vel 
kapcsolatban. 

 

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

 

A HEP elkészítése során a helyben szokásos módon tájékoztattuk a lakosságot (helyi újság, honlap, hirdető 
tábla) a program készítéséről. Az észrevételeket a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél, 
aki a HEP készítését koordinálja, tehetik meg. A készítés ideje alatt a lakosság észrevétellel nem élt.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

munkalehetőség hiánya 
komfort hiánya 

közfoglalkoztatás 
közműfejlesztés 

Gyermekek 
másság ismeretének hiánya 
az iskolának nincs tornaterme 
nyári programlehetőség 

ismeretterjesztés, előadás szervezés 
tornaterem építés pályázati segítséggel 
napközi táborok szervezése civilekkel, 
egyházzal közösen 

Idősek 
informatikai ismeretek hiánya 
idősek napközbeni ellátása hiányzik 

informatikai oktatás 
nappali klubok, szakkörök létrehozása 

Nők 
nyári gyermekelhelyezés 
társadalmi kapcsolatok hiánya 
 

nyári napközi-tábor szervezése 
Baba-mama klub, játszóház létrehozása 

Fogyatékkal 
élők 

középületek akadálymentes 
megközelítésének hiánya 
játszóterek hiányosságai 

akadálymentesítés pályázati segítséggel 
speciálisan a fogyatékosok igényeit 
kiszolgáló játékok beszerzése 

 

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 
képzettség elősegítése 

Önkormányzat, közszolgáltatók 

Gyermekek 
tornaterem építés 
ismeretek bővítése az elfogadáshoz 
nyári napközi tábor szervezése 

Önkormányzat, EU, iskola, civil szféra 

Idősek 
informatikai oktatás 
idősek napközbeni ellátása 

Civilek, szociális gondozó, önkormányzat 

Nők 
nyári napközi tábor 
Baba-mama klub, játszóház létrehozása 

önkormányzat, iskola, civil szervezetek, egyéb 
szervezetek 
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Fogyatékkal 
élők 

akadálymentesítés 
speciális játszótéri játékok beszerzése 

Önkormányzat, EU, 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők kitörési lehetőségét biztosítsuk, anyagi helyzetük 
stabilitását elősegítsük. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlesztését, egyéni képességeinek kibontakozását, erkölcsi 
értékrendjük formálását. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, igyekszünk az egyéni fontosság, valamint a biztonság 
érzését erősíteni bennük.  
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a megfelelő végzettség elérését, ezáltal segítve a 
munkavállalásukat. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők igényeire, a megfelelő információáramlásra. 
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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 
Munkalehetőség 
biztosítása 

A munkanélkülivé váló 
személyek 
elhelyezkedésének 
nehézségei 

Javítani a családok 
anyagi helyzetén.A 
munkanélküliek 
számára 
munkalehetőség 
biztosítása. 
Megteremteni a 
lehetőségét annak, hogy 
a 30 napos 
foglalkoztatás meg nem 
léte miatt ne kerüljön 
senkitől megvonásra az 
FHT. 

 
 

Nemzeti 
közfoglalkoztatási 
program 

Közfoglalkoztatási 
programban való 
további részvétel. 

Polgármester 2014.10.01. 

Közfoglalkozásban 
részt vevők száma, 
FHT megvonások 
számának 
csökkenése. 

Önkormányzati 
önrész, pályázati 
forrás - 
közfoglalkoztatási 
program 

önkormányzat 
adott évi 
költségvetése, 
pályázat 

2 Komfortos élet 
A lakhatási feltételek 
hiányosságai 

A nehéz helyzetben élők 
komfortosabb lakhatási 
feltételeinek 
megteremtése. 

 
 

  

Közműfejlesztés, 
lehetőség megteremtése 
a közművekre való 
rácsatlakozásra. 

 
 
 

Polgármester 2015.12.31. 
Lakások 
komfortfokozatának 
javulása. 

Megnyíló pályázati 
lehetőség, 
önkormányzati 
önerő, lakossági 
önerő 
bekötésenként. 

Önkormányzat 
adott évi 
költségvetése, 
lakosság 
jövedelme, fizetési 
hajlandósága.  

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Tornázzunk! Tornaterem hiánya. 

Rövid távon:A növekvő 
gyermeklétszám miatt, 
illetve a téli 
testnevelésórák 
megtartása miatt fellépő 
helyhiány 
kiküszöbölése. Közép- 
és hosszú távon: 
Tornaterem építése 
pályázati segítséggel. 

 

Nemzeti Köznevelési 
Program 

Rövid távon: pályázat 
figyelés. Közép- és 
hosszú távon: pályázat 
segítségével új 
tornaterem építése, 
amely biztosítja a téli 
tornaórák helyszínét a 
növekvő gyermekszám 
mellett is. 

Polgármester 2018.12.31. 
Tornaterem 
megépülése 

Pályázati lehetőség, 
nyert pályázat, 
önkormányzati 
önrész. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
állami 
hozzájárulás, 
pályázati forrás 
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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 
Ismerj meg MÁS-
t! 

A másság megismerésének 
hiánya, iskolai agresszió. 

A gyermekek 
megismerjék és 
megértsék a másság 
problematikáját, 
elfogadóvá és toleránssá 
váljanak a fogyatékkal 
élők és egyéb 
problémával élők, 
társaik irányába. 

 
 

" A fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségéről" 
program 

Ismeretterjesztő 
előadás, beszélgetés 
fogyatékosokkal 
foglalkozó 
személyekkel, 
szakemberekkel az 
iskolában. 

Polgármester, 
civilek, iskola 

2014.12.31. 

Iskolai erőszak 
csökkenése, 
tolerancia 
kialakulása. 

Civilek,terem 
kapacitás, rezsi 
költségek. 

Előadás 
megszervezése, 
marketing munka, 
szülői, iskolai 
nyitottság a 
tájékoztatók 
megtartására. 

3 Reggelizz velünk! 
A gyermekéhezés 
megjelenése. 

Minden gyerek 
reggelizzen, így a 
tanórákon az éhség ne 
zavarja a 
teljesítőképességet. 

 
 

"Legyen Jobb a 
Gyermekeknek" 
Nemzeti Stratégia 

Részvétel az iskolatej 
programban. Minden 
tanítási napon minden 
tanuló kap egy pohár 
tejet. 

 

Polgármester, 
iskola 

2014.09.30. 
Szerződés 
megkötése, tej 
kiosztása. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázati lehetőség, 
konyhai 
személyzet. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázati 
lehetőség. 

4 Nyári tábor 
Nyári táborok szervezése 
az általános iskolások 
számára. 

Rövid távon: nyári 
programlehetőség 
biztosítása a 
gyerekeknek Közép- és 
hosszú távon: Minden 
gyermek legalább egy 
hetet tölthessen nyáron 
napközi jellegű 
táborban. 

"Legyen Jobb a 
Gyermekeknek" 
Nemzeti Stratégia 

Rövid távon: Civil 
szervezetek 
megkeresése, 
pályázatok felkutatása, 
kapcsolatfelvétel az 
egyházzal annak 
érdekében, hogy a 
rászoruló gyermekek 
részére nyáron napközi 
jellegű tábor valósuljon 
meg. Középtávon: A 
tábor megszervezése, 
jelentkezők fogadása. 
Hosszú távon : Minden 
általános iskolás 
gyermek legalább egy 
hetet tölthessen 
táborban a nyár 
folyamán. 

 
 

Polgármester, 
civilek, 
iskola, 
egyház 

2018.12.31. 

A tábor 
megvalósulása, a 
résztvevők száma, az 
együttműködő 
partnerek száma. 

Pályázati források, 
önkormányzati 
önerő, civil 
szervezetek, 
önkéntes segítők 
részvétele, a tábor 
helyszínéül szolgáló 
ingatlan biztosítása,  

Pályázati források, 
önkormányzati 
költségvetés, szülői 
hozzájárulás, 
önkéntes 
közreműködők, 
részvételi szándék. 
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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 Vár a nyár! 
Nyári programok hiánya, 
gyermekelhelyezés 
nehézsége. 

Rövid távon: nyári 
gyermekelhelyezés 
megoldása Középtávon: 
megfelelő programok és 
élmény biztosítása a 
gyermekeknek, 
megfizethető áron 

  

Nyári napközis tábor 
szervezése, a 
gyermekek 
felügyeletének 
megoldására, értelmes, 
élménydús 
programokkal. 

Polgármester, 
civilek, iskola 

2018.08.31. 

Rövid távon: nyári 
napközi tábor 
megvalósulása 
Középtávon: 
résztvevő gyerekek 
száma 

Helyiség 
biztosítása, rezsi 
költségek, pályázati 
források, civil 
szervezetek 
bevonása, nevelők, 
felügyelők 
biztosítása. 

Pályázati források, 
önkormányzati 
támogatás, szülői 
hozzájárulás, 
munkabérek. 

2 Baba-mama klub 
A kismamák társadalmi 
kapcsolatainak, közösségi 
életének elősegítése. 

A gyermeknevelés 
kapcsán otthon lévő 
anyukák aktív közösségi 
életet éljenek, színtér 
létrehozása a gyermekek 
találkozására. 

  

Baba-mama klub, 
játszóház létrehozása, 
ahol az az anyukák 
megbeszélhetik a 
hasonló helyzetben 
lévőkkel a 
problémáikat, 
örömeiket, tanácsot 
kaphatnak, a 
gyermekek együtt 
játszhatnak. 

Polgármester, 
civilek 

2014.12.31. 
Klub létrejötte, 
résztvevő tagok 
száma. 

Helyszín 
biztosítása, rezsi 
költségek, 
szervezési munkák. 

Igény a mamák 
részéről, anyagi 
támogatás, 
pályázati forrás. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Idősek számítógép 
oktatása 

Kevés az internetet és 
számítógépet ismerők, 
használók aránya 

Rövid távon: 
számítógép beszerzés, 
oktató megkeresése, 
igényfelmérés. 
Középtávon:alapfokú 
számítógép és internet 
használat az idősek 
körében. 

„e-Inclusion – Be 
part of it!” 

Rövid távon:Pályázati 
segítséggel számítógép 
vásárlás, majd 
igényfelmérés. 
Középtávon: önkéntes 
segítők segítségével 
képzés az idősek 
részére.  

Polgármester, 
civilek 

2018.10.01. 
Képzésen részt 
vevők száma. 

Számítógépek 
vásárlása pályázat 
segítségével. Az 
oktatáshoz terem 
biztosítása, és 
annak rezsi 
költségei. Képzést 
végző személyek. 

Önkormányzat 
költségvetése, 
megnyíló pályázati 
források elnyerése. 

2 Aktív idős évek 
Idősek nappali ellátásának 
hiánya. 

Rövid távon: Az idősek 
a közösség életében való 
aktív részvételének 
elősegítése, napközbeni 
ellátása. Közép- és 
hosszú távon: Fontosság 
érzésének kialakítása, 
programok 
meghonosítása, mentális 
állapot javítása, 
megőrzése. 

Tevékeny időskor 
elősegítése (EU 
program) 

Rövid távon: Idősek 
napközi ellátása, 
szakkör jelleggel, 
programok szervezése, 
közösségi színtér 
biztosítása. 
Középtávon: 
Intézményesített ellátás 
biztosítása. 

 
 

Polgármester, 
civilek, 
szociális 
gondozó 

2018.10.01. 

Tagok száma, 
részvétel a 
különböző 
rendezvényeken. 

Civil összefogás, 
helyszín, rezsi 
költség, pályázati 
lehetőségek, 
marketing 
tevékenység 

Pályázati források, 
önkormányzati 
költségvetés 
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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  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Akadálymentesítés 
Középületek 
akadálymentesítettségének 
hiánya 

Rövid távon: pályázati 
lehetőségek felkutatása 
akadálymentesítés 
megvalósításához. 
Középtávon: 
folyamatban lévő 
beruházások során a 
fogyatékkal élők 
igényeinek figyelembe 
vétele. Hosszú távon: a 
középületek 
akadálymentes 
megközelítése. 

A "Fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége" 
Program 

Rövid távon: 
pályázatok figyelése 
Közép távon: 
Folyamatban lévő 
beruházásoknál 
odafigyelni a 
fogyatékkal élők 
igényeire, szélesebb 
ajtók, illemhelyek, 
kapaszkodók 
építésével. Hosszú 
távon: 
akadálymentesítés 
elvégzése a jelenleg 
még nem 
akadálymentes 
középületeknél. 

Polgármester 2018.12.31. 
Akadálymentesítés 
megvalósulása. 

Pályázati források, 
önkormányzati 
önerő. 

Önkormányzati 
költségvetés, 
pályázati források 

2 Játszótér 
Játszóterek fogyatékkal 
élők speciális igényeinek 
megfelelő átalakítása. 

A fogyatékkal élők is 
használhassák a jelenleg 
is meglévő EU-konform 
játszótereket. 

A "Fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége" 
Program 

A fogyatékkal élők 
igényeihez igazodó 
speciális játékok 
beszerzése. 

Polgármester, 
civilek 

2015.12.31. 
A fejlesztés 
megvalósulása. 

Pályázati források, 
önkormányzati 
költségvetés. 

Megfelelő 
használat, 
karbantartás. 



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 Amrein Edit 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: 
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- 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. 
 
 



 

 

 



 



 




