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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, Kecskéd község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, 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 
 

Kecskéd az Által-ér völgyében fekszik. Már a paleolitikum idején lakott volt, erre utalnak a 

környéken szórványosan fellelt pattintott kőeszközök. A bronzkorban is lakták, ezt a század 

első felének ásatása bizonyította be, ugyanígy a római korban is megtelepedtek itt. Az 1529-es 

és 1541-es török hadjáratok elpusztították az egész környéket. A terület közel 200 évig lakatlan 

maradt, majd 1693-ban az Eszterházy birtok része lett. Eszterházy József 1735-ben svábokat 

telepített be. 1744-ben a Fertő tó környékéről magyar és német telepesek érkeztek. Műemlék 

templomát az 1760-as években emelték Fellner Jakab tervei alapján. Érdekességei közé tartozik, 

hogy a Majki Kamalduli Remeteségből két díszes ereklyetartót is őriznek itt. A díszes 

homlokzatú, egytornyos, égett téglás padozatú templomot Szent Anna tiszteletére emelték. A 

szószék tölgyfából készült, az oltár márványból.  

A falu határában Oroszlány felé sportrepülőtér található, vitorlázó repülővel, motoros 

sárkányrepülővel is megtekintheti a környéket az, akinek kedve van kipróbálni ezeket a 

járműveket.  

A felújított horgásztó kellemes kikapcsolódást nyújt a pihenni vágyók számára. 

Mára komfortos lett a község, teljes a települési infrastrukturális ellátottsága a település 

belterületén, vezetékes víz és gáz, telefon, szennyvízcsatorna– és kábeltelevíziós hálózattal 

rendelkezik. Kedvező a közlekedési kapcsolata, közúton és vasúton egyaránt. Az utcák, a 

közterületek, a lakóházak, az előkertek, a házak előtt gyümölcsfák, parkosított területek várják a 

látogatót. Mindez a helyi lakosok igényességét, szorgalmát mutatja, a külső iránti rendszeretet a 

falu társadalmi életében is megmutatkozik.  
                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Hét intézmény szolgálja a lakosságot: 

- a német nemzetiségi általános iskola modern, jól felszerelt tornaterme, számítógépes 

szaktanterme és nyelvi laboratóriuma biztosítja a diákok jó felkészültségét 

- a nemzetiségi nyelvre már a napközi otthonos óvodában oktatják az apróságokat 

- a művelődési ház a civil szervezetek és egyesületek működésének központja, itt zajlik a 

település rendezvényeinek zöme 

- a település új orvosi rendelője 14 éve épült, korszerű, kiválóan felszerelt létesítmény, 

amelyben a háziorvosi praxison kívül a gyermekrendelés és a védőnői szolgálat is helyet 

kapott 

- a településen fogorvosi rendelő várja a kezelésre szorulókat 

- a kecskédi lakosok ügyeinek intézését a kívül-belül felújított polgármesteri hivatalban 

végzik 

 

Jelentős a vállalkozások és vállalkozók száma, szinte minden területet érintve. A munkaképes 

lakosok többsége a környező városokba jár dolgozni. Kecskéd nyitott település, a környező 

településekkel tartott önkormányzati, kulturális és sport kapcsolatok mellett, hivatalos 

testvérkapcsolata van a németországi Biedenkopffal, baráti szálak fűzik a németországi 

Steffenberghez, Lehmenhez valamint a szlovákiai Andód és az erdélyi Marosfő településekhez.  

A szép számmal működő civil szervezetek és egyesületek munkájukkal hatékonyan járulnak 

hozzá a község gyarapodásához, Fő tevékenységük a hagyományőrzés, szórakoztatás, a 

település szépítése. A civil szervezetek és egyesületek közül jelentősebb a Kecskédi Sportkör, 

Kecskédi Horgászegyesület, a Nyugdíjas Klub.    

Országosan elismert a Nemzetiségi Néptánc-együttes és Nemzetiségi Dalárda. Az 

önkormányzat hozta létre a „Kecskéd Községért” Alapítványt, amely jelentősen hozzájárul a 

feladatok megvalósításához.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományőrzés, nyelvápolás, a kulturális emlékek 

megőrzése terén fejti ki tevékenységét. 

Az elkövetkezendő időszak tervei között szerepel a község úthálózatának és gyalogjárdáinak, 

közterületeinek felújítása, valamint a felszíni csapadékvíz elvezetés korszerűsítése. 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

Kecskéd Község Önkormányzata az együttműködés során tiszteletben tartja minden partnere 

emberi értékeit, egyediségét, méltóságát, és a településen olyan körülményeket alakít ki, 

amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és erősítéséhez. 

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem mindig alkalmas arra, hogy 

megszüntesse azokat az egyenlőtlenségeket,  amik a település lakóit érhetik, ezért Kecskéd 

Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettekkel  történő egyeztetés 

során az Intézkedési Tervben olyan méltányos és előremutató intézkedéseket dolgoz ki, 

amelyek elősegítik az érintett csoportok vagy egyének élethelyzetének, életminőségének, a 

szociális javakhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javulását .   
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Célok 
 
 

Alapvető célunk, hogy biztosítsuk a településen a diszkriminációmentességet, az egyenlő 

bánásmódot, a humánum elvének teljes körű érvényesülését. Célunk továbbá a foglalkoztatás, a 

szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén meglévő hátrányok 

felszámolása. Célul tűztük ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások, intézkedések 

megvalósulását.  

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Kecskéd  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).  

 

  HEP helyzetelemző részének célja 

 
 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat 

a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP Intézkedési Terv tartalmazza. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 
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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. 

 

 

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. 

Helyi szociális rendelet  

Gyermekvédelmi helyi rendelet  

Első lakáshoz jutás rendelete 

Civil szervezetek támogatásának helyi rendelete 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Szociális szolgáltatástervezési koncepció 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Kecskéd község jelenleg csak egy intézményfenntartói társulás tagja, azonban a társult 

önkormányzatok már kinyilvánították szándékukat a társulás megszüntetésére.  

 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A vizsgált adatokat a Települési Információs Rendszerből, a Központi Statisztikai Hivatal és a 

KIR adatbázisából, valamint a helyi szociális nyilvántartásból gyűjtöttük össze. 
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3. A mélyszegénységben élők, romák helyzete, esélyegyenlősége 

    Arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a roma nemzetiséghez tartozik, senki sem tett. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Kecskéd község ipari háromszögben van. A település aktív korú lakói munkajövedelemmel 

rendelkeznek. 2012. évben a rendszeres segélyben részesülők száma a lakosság 

összlétszámának három százaléka alatti volt. A népességben egyre növekvő létszámú idősek 

háztáji tevékenységgel növelik havi jövedelmüket. Nagy részben szénbányászatban dolgoztak, 

ezért nyugdíjuk meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

háromszorosát. 

Maga a település, az önkormányzat földvagyonnal nem rendelkezik. De az itt élők 

többségének a tulajdonában van termőföld, szőlő, erdő, zártkert.  A lakóingatlanok 

magántulajdonban vannak. Kevés ingatlant adnak bérbe. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.  

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 699 716 1415 17 2,4% 16 2,2% 33 2,3% 

2009 703 577 1280 30 4,3% 41 7,1% 71 5,5% 

2010 699 721 1420 44 6,3% 39 5,4% 83 5,8% 

2011 715 726 1441 37 5,2% 47 6,5% 84 5,8% 

2012     0   #######   ####### 0 ####### 

2013     0   #######   ####### 0 ####### 

2014     0   #######   ####### 0 ####### 

2015     0   #######   ####### 0 ####### 

2016     0   #######   ####### 0 ####### 

2017     0   #######   ####### 0 ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

A településen élő nyilvántartott álláskeresők aránya az országos átlag alatt maradt minden vizsgált évben. 
Az állástalan nők és férfiak száma közötti különbség lapján nem lehet kijelenteni, hogy a nők rosszabb helyzetben 
lennének.  



3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint     

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 33 74 83 56 84 0 0 0 0 

20 éves és fiatalabb 
fő 4 3 5 1 2         

% 12,1% 4,1% 6,0% 1,8% 2,4% ######## ######## ######## ######## 

21-25 év  
fő 5 9 14 8 15         

% 15,2% 12,2% 16,9% 14,3% 17,9% ######## ######## ######## ######## 

26-30 év 
fő 1 9 8 4 5         

% 3,0% 12,2% 9,6% 7,1% 6,0% ######## ######## ######## ######## 

31-35 év 
fő 2 5 5 7 4         

% 6,1% 6,8% 6,0% 12,5% 4,8% ######## ######## ######## ######## 

36-40 év 
fő 1 5 10 5 9         

% 3,0% 6,8% 12,0% 8,9% 10,7% ######## ######## ######## ######## 

41-45 év 
fő 6 15 12 6 15         

% 18,2% 20,3% 14,5% 10,7% 17,9% ######## ######## ######## ######## 

46-50 év 
fő 4 14 15 13 13         

% 12,1% 18,9% 18,1% 23,2% 15,5% ######## ######## ######## ######## 

51-55 év 
fő 5 10 8 8 15         

% 15,2% 13,5% 9,6% 14,3% 17,9% ######## ######## ######## ######## 

56-60 év 
fő 5 4 6 3 4         

% 15,2% 5,4% 7,2% 5,4% 4,8% ######## ######## ######## ######## 

61 év felett 
fő 0 0 0 1 2         

% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 2,4% ######## ######## ######## ######## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A 2008-as válságot követően a 25 év alattiak és a 45 év felettiek maradtak a legrosszabb helyzetben. Ezekben a korcsoportokban 10%-ot meghaladó 
 különbség van a közbenső korcsoportokhoz képest. 
 
 
 



 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 17 16 33 6 3 9 35,3% 18,8% 27,3% 

2009 26 48 74 14 20 34 53,8% 41,7% 45,9% 

2010 44 39 83 22 21 43 50,0% 53,8% 51,8% 

2011 35 21 56 15 6 21 42,9% 28,6% 37,5% 

2012 37 47 84 14 23 37 37,8% 48,9% 44,0% 

2013     0     0 ######## ######## ######### 

2014     0     0 ######## ######## ######### 

2015     0     0 ######## ######## ######### 

2016     0     0 ######## ######## ######### 

2017     0     0 ######## ######## ######### 

 

 

A tartósan munkanélküliek aránya a nyilvántartott munkanélkülieken belül szinte minden évben megközelíti az 
50%-ot, ami nagyon magas szám. A munkanélküliek csaknem fele nem talál olyan bejelentett munkahelyet, ahol 
három hónapnál tovább foglalkoztatnák. Ugyanakkor a KSH adatai szerint 2013.első félévében  500.000 főre nőtt 
a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak száma, ami azt jelenti, hogy csak az adott napon egészségbiztosítással 
rendelkezik, de nyugdíjbiztosítással nem. 

 

 

 

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

 
 

         

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

       
        Településünkön a pályakezdő munkanélküliek aránya alacsony, mivel a fiatalok nagy számban külföldön vállalnak   
       munkát, kiváló nyelvtudásuknak köszönhetően. 
 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 155 148 303 3 1,9% 1 0,7% 4 1,3% 

2009 148 144 292 1 0,7% 1 0,7% 2 0,7% 

2010 143 150 293 6 4,2% 3 2,0% 9 3,1% 

2011 145 153 298 2 1,4% 2 1,3% 4 1,3% 

2012     0   ########   ######## 0 ######## 

2013     0   ########   ######## 0 ######## 

2014     0   ########   ######## 0 ######## 

2015     0   ########   ######## 0 ######## 

2016     0   ########   ######## 0 ######## 

2017     0   ########   ######## 0 ######## 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

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 1147 593 554 1139 588 551 8 0,7% 5 0,8% 3 0,5% 

2011 1757 907 850 1751 903 848 6 0,3% 4 0,4% 2 0,2% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          

 

Településünkön az alacsonyan iskolázottak főleg az idős, 65 év feletti korosztályból kerülnek ki. Informatikai készségeik, 

informatikai tudásuk növelését tervezzük. 
 közfoglalkoztatás 

Önkormányzatunk által közfoglalkoztatottak számát az határozza meg minden évben, hogy az állam, a Munkaügyi Központokon 

keresztül mekkora összegű támogatást ad ehhez a tevékenységhez. Az önkormányzat önerőből nem finanszíroz közfoglalkoztatást. 
 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
aránya a település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
romák aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz képest 

2010 5 0% 0 0% 

2011 11 1% 0 0% 

2012 11 1% 0 0% 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Önkormányzat adatai 
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3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – vállalkozások 

 
 

 
év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedel
mi üzletek 

száma 

vendéglátóh
elyek száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztato
ttak száma 

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008         

2009         

2010 211 22 7  25767420 20475953 1 5 

2011 213 20 7  29220889 22864812 2 11 

2012 215 20 7  32585911 28131197 3 11 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         



 

 
 

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.) 

 

Településünket vasútvonal köti össze Tatabányával és Oroszlánnyal. Autóbusz közlekedési 

igényeket  évente egyezteti a VOLÁN társaság. Járat megszüntetésre minden évben sor kerül, 

kihasználatlanság miatt. Az itt élők többsége saját gépjárművel közlekedik. Nyilvántartott 

gépjárművek száma 986 db. A foglalkoztatási programokat a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége szervezi. A helyi 

vállalkozások is foglalkoztatnak helyi lakosokat. 

 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

5 perc   10 perc   10perc nincs 15 perc 

Megye-székhely 15 perc   25 perc   20 perc nincs 30 perc 

Főváros 60 perc   90 perc   60 perc nincs nem 
mérhető 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
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3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok 
a településen 

nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok 
a vonzásközpontban 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a vonzásközpontban 

nincs   

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

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

 

A helyi pályakezdő fiatalok óvodáskortól tanulnak nemzetiségi nyelvoktatás keretében németül, 

ezért nem okoz számukra nehézséget a külföldi munkavállalás. Pályakezdő munkanélküliek 

száma nem jelentős. A településen képzés, célzott korosztályos foglalkoztatási program nincs. 

   
 

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

 

A településen felnőttképzési programok, egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, helyi 

foglalkoztatási programok nincsenek. 
 

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

 

Üres álláshelyen történő foglalkoztatásnál elsődleges szempont a szakmai hozzáértés.  

Romák nem élnek a településen. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén nem ért hátrányos megkülönböztetés senkit. Nem érkezett erről 

jelzés, bejelentés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

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

 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben 

részesülők fő 
segélyben 

részesülők % 

2008 1415 4 0,3% 

2009 1253 10 0,8% 

2010 1280 10 0,8% 

2011 1430 3 0,2% 

2012  3 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 24 16 66,7% 

2009 71 30 42,3% 

2010 77 16 20,8% 

2011 60 25 41,7% 

2012 84 14 16,7% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2008 60 

2009 71 

2010 69 

2011 70 

2012 81 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 2 

2009 2 

2010 3 

2011 4 

2012 6 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Kecskéd községben a jövedelemfüggő rendszeres szociális ellátásokból ( rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 

segély, lakásfenntartási támogatás, alanyi jogú ápolási díj) a lakosság három százaléka részesül. 

A közgyógyellátásban részesülők többsége alanyi jogon jogosult a támogatásra. Normatív 

alapon évente két fő, méltányossági alapon évente egy fő részesül közgyógyellátásban. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma 2012-ben nagy 

mértékben növekedett. Ez a munkajövedelem hiányára vezethető vissza. A 2008-as válság után, 

2009-től emelkedett nagyobb mértékben ugyanezen támogatásra jogosult családok száma. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az 
egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási 
körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E 
mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 



 
a) bérlakás-állomány 

 

3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 

év 
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 674  0 3  0  0  0     

2009 674  0 3  0 0  0     

2010 676  0  3  0  0  0     

2011  680  0  3  0  0  0     

2012 680  0  3  0  0  0     

2013                 

2014                 

2015                 

2016                 

2017                 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok       



 

Településünkön szociális bérlakás állomány nincs. A valamikor szolgálati bérlakásnak 

minősülő ingatlanokban bérlakásban lakik a háziorvos, fogorvos házaspár, illetve egy óvodai 

bérlakás jelenleg üresen áll. 

A községben hajléktalanok nem élnek.  

A lakhatást jelenleg nagy mértékben a bedőlő devizahitelek veszélyeztetik. Több család ellen 

indult végrehajtás. Kilakoltatás, kényszerértékesítés még nem történt. 

Közüzemi számlatartozás miatt történt már szolgáltatásból kizárás, ( villanyáram tartozás),de 

ezek a családok nem jelentkeztek időben szociális támogatásért, bár itt meg kell jegyeznem , 

hogy kistelepüléseken nem működik adósságcsökkentési támogatás szolgáltatás.  

 
 

b) szociális lakhatás 

 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008  0 0 

2009  0 0 

2010  0 0 

2011  1 0 

2012  1 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: önkormányzati adatok  

   
 

f) egyéb,lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlanok. 

 

A szegregátumban élők zártkerti ingatlanokban élnek. Nem lakásnak épült 

gyümölcstárolókban, pincékben, hétvégi házakban. Ezek az ingatlanok árammal, vezetékes 

vízzel ellátottak. De nem megoldott a szennyvízelvezetés, a szemétszállítás. Ezek hiánya nagy 

egészségügyi kockázattal jár. A település a Vértes hegység lábánál fekszik, ami alatt van 

Európa legnagyobb karsztvíz bázisa, lelőhelye. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 11 0 

2009 18 0 

2010 25 0 

2011 23 0 

2012 34 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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2012.-ben nőtt a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma, ez a munkajövedelmek 

hiányára vezethető vissza.  
 

f) eladósodottság 

 

A lakosság eladósodottsági mértékéről részinformációkkal rendelkezünk.  

A nehezen fizethető illetve már bedőlt devizahiteles tartozók segítséget kérnek az  

   önkormányzattól. A bedőlt hitelesek többségében lakásfenntartási kiadásaikkal is elmaradnak, 

csúsztatva fizetik a számláikat. Az önkormányzati támogatások jövedelemtől függő 

támogatások, a bevételeket vizsgáljuk, de a megélhetési költségeket, kifizetéseket nem vehetjük 

figyelembe. Kivéve a lakásfenntartási támogatás, ami alulértékelt költségeket vesz figyelembe. 

Ennél a támogatási formánál a védendő fogyasztói státusz az, ami segítséget jelent az adósság 

felhalmozódásban. A szolgáltatók kötelesek részletfizetést biztosítani a nagyobb összegű 

elszámoló számlákra. Így az adósság mértéke nem nő, de a teljesítése időben kitolódik. 

 

 

 
 
 

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

 

 A település minden közművel ellátott. A szegregátumban elektromos áram, vezetékes víz van.  

Közlekedési lehetőségek egyformán adottak. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, 

lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-
egészségügyi jellemzői stb.) 

 

A Kecskéd községhez tartozó szegregált terület, külterület a falutól kb. öt kilométer távolságra 

található. Valamikor zártkertekben szőlők, gyümölcsösök voltak itt. Az évtizedek során a 

bányászváros Oroszlány ebbe az irányba terjeszkedett, aszfaltozott utat építettek ki, a 

nyolcvanas években családi házak építésére alkalmas telkeket alakítottak ki. A politikai 

rendszerváltás utáni években a munkanélküliség miatt elszegényedett, főleg iskolázatlan 

emberek rezsitartozás miatt elveszítették az oroszlányi tömblakásukat, az oroszlányhoz tartozó 

külterületi részeket ugyanúgy népesítették, lakták be, mint a Kecskédhez tartozó külterületi 

ingatlanokat. Az itt élők között egy-két család származik Kecskédről. A közigazgatási határ 

miatt egy kétezer fős településnek kell az ide települt főleg oroszlányi szegény családok 

helyzetét kezelni, a rendelkezésére álló, nagyságrendileg kevesebb közpénzekből, mint a 

szomszéd, jobb gazdasági helyzetben lévő városnak. 

A szegregátumban élők zártkerti ingatlanokban élnek. Nem lakásnak épült 

gyümölcstárolókban, pincékben, hétvégi házakban. Ezek az ingatlanok árammal, vezetékes 

vízzel ellátottak. De nem megoldott a szennyvízelvezetés, a szemétszállítás. Ezek hiánya nagy 
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egészségügyi kockázattal jár. A település a Vértes hegység lábánál fekszik, ami alatt van 

Európa legnagyobb karsztvíz bázisa, lelőhelye. 
 

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

 

A külterületi részen kb. kétszázan élnek. Az életkori megoszlás vegyes. Élnek itt olyan 

gyerekek, akik már ide születtek, az ittlét minden hátrányával meg kell küzdeniük egész 

hátralévő életükben. A településen élő nyolc halmozottan hátrányos helyzetű gyermek közül 

öten itt élnek. A település segélyezetteinek több mint a fele itt él. A teljes lakosság létszáma 

kétezer fő, az itt élők kétszázan vannak. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

A faluból nem költöznek ki a külterületi ingatlanokba. 
 
 
 
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 

Telepek, szegregátumok száma a településen: Egy szegregátum tartozik a településhez. 

Telepi lakások száma a településen: 2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

A telep/ek, szegregátum/ok elhelyezkedése a 
település területéhez viszonyítva: 

 Földrajzilag elkülönül. 

A telep/ek megközelíthetősége: 
 Közúton, tömegközlekedéssel közvetlenül 
megközelíthető. 

A telepek közelében lévő egészségtelen üzemek, 
létesítmények (kérjük, sorolja fel, van-e a 
közelben - és ha igen milyen távolságra - 
szeméttelep, feldolgozó üzem stb.): 

 Vértesi Erőmű salakhányója. Kb. 500 méterre. 

Forrás: helyi adatgyűjtés   

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 
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száma (db) nincs adat   nincs adat  nincs adat nincs adat  

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

        

  alapozással nem 
rendelkező 
lakások a 

belterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások 

a külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások 
a nem szegregált 
lakóterületeken 

alapozás
sal nem 

rendelke
ző 

lakások 
a 

szegregá
lt 

lakóterül
eteken 

száma (db) nincs adat  nincs adat   nincs adat nincs adat  

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

        

  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) n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

        

  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) kb. 650   kb.150  kb.650  kb.150 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

 100%    100%   

  árammal 
ellátott lakások 
a belterületen 

árammal ellátott 
lakások a 

külterületen 

árammal ellátott 
lakások a nem 

szegregált 
lakóterületeken 

árammal ellátott 
lakások a 
szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) kb.650  kb.150  kb.650  kb.150  

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

100%    100%    

  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) kb.650  0   kb.650 0  
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aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

100%     100%   

  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) kb.650  0   kb.650 0  

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

100%    100%    

Forrás: 
Önkormányzati 
adatok, TeIR, 
KSH adatbázis     



 
 

3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 

    összes fő férfi nő 

a telepen/szegregátumokban élők száma és 
változása 

2008 0     

2009 0     

2010 0     

2011 0     

2012 0     

0-6-éves 0     

7-14 éves 0     

15-30 éves 0     

31-45 éves 0     

46-64 éves  0     

65< éves 0     

az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott 0     

munkanélküli 0     

Inaktív 0     

eltartott 0     

segélyezettek száma 0     

hátrányos helyzetű gyermekek száma 0     
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halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 0     

Forrás: Önkormányzati adatok     

 

A szegregátumban élők helyzetét, ott életvitelszerűen lakók pontos számát, életkori megoszlásukat még nem mérte fel sem az 

önkormányzat, sem a szociális szolgálat. A 2011. évi Népszámlálás során gyűjtött adatok nem pontosak, hiszen sokan névlegesen 

vagy postai címnek megtartották az oroszlányi lakcímüket. 

Lakás nem, csak lakásnak használt építmények találhatók ott. Ez zártkerti rész, terménytárolók, szerszámoskamrák építését 

engedélyezte a hatóság. Ezen a külterületi részen elektromos áram, vezetékes víz közmű van. Postai kézbesítés, szemétszállítás 

szervezés alatt 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által ellátott 
szolgálatok száma 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

      

      

      

      

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A szegregátumban élők Oroszlányon, a faluban élők a település orvosi rendelőjében rendszeresen szervezett szűrőprogramokon 

vesznek részt, a kora gyermekkori kötelező szűréseken minden kecskédi lakóhelyű gyermek részt vesz. 

Ezt a település védőnői megkövetelik és ellenőrzik.  

 
 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A szegregátumban tudomásunk szerint nem él SNI-s gyermek , az óvodába ill. az általános iskolába járó gyermekek közül 

hárman a faluban élnek, ketten bejárnak. 

 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A képviselő-testület évente pályáztatja a szolgáltatót, az egészséges táplálkozás szempontjai egyre jobban érvényesülnek. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Településünk vezetése elkötelezett az egészséges életmódra nevelés népszerűsítésében. Óvodásaink részt vesznek  Oviolimpián. A 

Képviselő-testület minden évben „Jó tanuló, jó sportoló” díjat adományoz az általános iskola tantestülete javaslata alapján, ez még 

jobb teljesítményre motiválja az általános iskolás korosztályt. 

 

Településünkön Sportkör működik, labdarúgó szakosztállyal.  A sportpályát az iskola diákjai a tanév alatt testnevelésóra keretében 

térítésmentesen használják. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Önkormányzatunk megállapodás alapján az oroszlányi Szociális Szolgálattal együttműködve látja el a szociális étkeztetést. A 

hajléktalan ellátásra szoruló kecskédi lakosok az oroszlányi hajléktalan intézményeket vehetik igénybe. 

Pl. átmeneti szálló, családok átmeneti otthona,nappali melegedő. 

A gyerekek az Oroszlányban működő Kollégium ellátásait vehetik igénybe tanulmányaik idejére a tanév alatt, illetve szociális 

szempontok alapján is lakhatnak ott hétköznapokon.    

Az időseket gondozó családok a magánvállalkozásban működő Kecskédi Napfény Idősek Otthona szolgáltatásit vehetik igénybe.  

 
 

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

 

Nem történt. 
 

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

 

A helyi szociális rendelet alapján a fogyatékos gyermeket nevelő családok évente kétszer Tizenötezer forint támogatásban 

részesülnek. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

A helyi civil szervezetek tevékenységükkel  szinte a település egészét lefedik. Legjelentősebb létszámú szervezetek a 

Horgászegyesület, a Sportkör és a Nyugdíjas Klub. 

A Néptánc Egyesület az óvodás és iskoláskorú gyerekek közül meríti a jövő utánpótlását. 

A Művelődési Házban Ifitér Klub néven a középiskolás korosztály szabadidejének hasznos eltöltése történik. 

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

 

Településünkön magyar és német nemzetiség él. Etnikai konfliktusok nincsenek. 
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

Jelentős az adományozás. A Római Katolikus Egyház helyi Karitász szervezete évente több alkalommal az általuk megjelölt 

célcsoportot részesíti adományban. 

Az országot érintő nagyobb katasztrófahelyzetben a helyi lakosok több száz kilogrammnyi mennyiségű ruhaadománnyal 

támogatták a rászorultakat. 

A helyi szegényeket is támogatják, ez nem nyilvános segítségnyújtás, de tudunk róla.  
 
.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 

Településünkön jelenleg nem működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a felmérés nem releváns. 

 
 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a településen 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Társadalmi helyzetük jelentős részben az 
aluliskolázottságból fakad 

Felzárkóztató képzés 7-8oszt., 8. osztályra épülő 
szakképesítést adó képzés (építőipar, 
mezőgazdaság, erdészet, parkfenntartás, 
könnyűipar fejlesztése, bővítése - női 
munkavállalás elősegítése) 
9.-10. osztály elvégzésére lehetőségkeresés, 
mert így szélesebb a szakmai képzések 
lehetősége 
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Szegregációban élők lakhatási helyzete, 
életkörülményei nem Európai, nincs 
hulladékszállítás, postai szolgáltatás, földutak 
állapota rossz minőségű. 

 Kommunális hulladék elszállításának 
megszervezése, utak karbantartása az 
elhasználódáskor, postai szolgáltatás 
megszervezése 

A sokgyermekes családoknak nagyobb az esélye 
az elszegényedésre. 

Tudatos családtervezés, nők szakmához juttatása 
(rövid távú tanfolyam, munkakipróbálás). Ez 
alatt felügyelet a gyermekekre. Családi 
kohézióerősítés. 

Eladósodott családok munkaerőpiacra juttatása Szociális támogatások erősítése (lakásfenntartási 
támogatás, adósságkezelés stb.) a 
munkaerőpiacra való visszajuttatás. 

  
Munkaerő-piaci hátrány, elhelyezkedési 
nehézségek, munkavállalási aktivitás alacsony 

Álláskeresési tanácsadás, motivációs tréning, 
önfoglalkoztatási támogatás, vállalkozási és jogi 
tanácsadás – szem előtt tartva a megyei 
sajátosságokat. 
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Az 50 év feletti álláskereső személyek 
elhelyezkedése a munkaerő-piacon egyre 
nehezebb. 
Okok: 
A két legerősebb érv, amit az 50 év feletti 
munkavállalók alkalmazása ellen 
megfogalmaznak a cégek 

- a legfrissebb szakmai tudással csak 
néhányuk rendelkezik. 

- az idegen nyelvtudás és a  
- megfelelő számítástechnikai ismeret 

hiánya („infokommunikációs 
analfabétizmus”) 

- berögzült szakmai eljárásokhoz való 
ragaszkodás (szakmai rugalmatlanság) 

Ugyanakkor számos érv szól az alkalmazásuk 
mellett is: a munkában töltött évek alatt 
komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel 
pontosak, megbízhatók és a vállalat 
működésével szemben erős elkötelezettséget 
mutatnak./ 
 
 

Számukra továbbra is az EU (ESZA) 
társfinanszírozásával Komárom-Esztergom 
megyében a kormányhivatal keretei között a 
Munkaügyi Központ valósítja meg a TÁMOP-
1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált 
programok a konvergencia régiókban) 
elnevezésű munkaerő-piaci programot. 
A program 2011.05.01-2015.04.30. között kerül 
megvalósításra, amely során terveink szerint 
2.946 fő hátrányos helyzetű álláskereső részére 
tudunk segítséget nyújtani. 
Emellett meg kellene teremteni a 
részmunkaidőben, vagy akár kiszervezéssel 
történő munkavégzésüket. 
 

A munkáltató szemszögéből nem előnyös 50 év 
feletti álláskeresőt alkalmazni. 
Okok: 

- előítéletesség - kor miatt -   
egészségügyi okok (munkavégzés 
képességének korlátozása)  
- / 
- fogadókészség hiánya (pl. magasabb 

bérigény) 
- kialakult munkamódszer 

Kapcsolattartás során a munkáltatók figyelmét 
továbbra is felhívjuk ezen személyek után 
igénybe vehető támogatások sokrétű 
rendszerére. 
 
(Pl.  TÁMOP 1.1.2 projekt , Munkahelyvédelmi 
Akcióterv keretében nyújtott 
adókedvezmények) 
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Az 50 év feletti álláskereső személyek 
elhelyezkedése a munkaerő-piacon egyre 
nehezebb. 
Okok: 
A két legerősebb érv, amit az 50 év feletti 
munkavállalók alkalmazása ellen 
megfogalmaznak a cégek 

- a legfrissebb szakmai tudással csak 
néhányuk rendelkezik. 

- az idegen nyelvtudás és a  
- megfelelő számítástechnikai ismeret 

hiánya („infokommunikációs 
analfabétizmus”) 

- berögzült szakmai eljárásokhoz való 
ragaszkodás (szakmai rugalmatlanság) 

Ugyanakkor számos érv szól az alkalmazásuk 
mellett is: a munkában töltött évek alatt 
komoly szakmai tudásbázist halmoztak fel 
pontosak, megbízhatók és a vállalat 
működésével szemben erős elkötelezettséget 
mutatnak./ 
 
 

Számukra továbbra is az EU (ESZA) 
társfinanszírozásával Komárom-Esztergom 
megyében a kormányhivatal keretei között a 
Munkaügyi Központ valósítja meg a TÁMOP-
1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása (decentralizált 
programok a konvergencia régiókban) 
elnevezésű munkaerő-piaci programot. 
A program 2011.05.01-2015.04.30. között kerül 
megvalósításra, amely során terveink szerint 
2.946 fő hátrányos helyzetű álláskereső részére 
tudunk segítséget nyújtani. 
Emellett meg kellene teremteni a 
részmunkaidőben, vagy akár kiszervezéssel 
történő munkavégzésüket. 
 

A munkáltató szemszögéből nem előnyös 50 év 
feletti álláskeresőt alkalmazni. 
Okok: 

- előítéletesség - kor miatt -   
egészségügyi okok (munkavégzés 
képességének korlátozása)  
- / 
- fogadókészség hiánya (pl. magasabb 

bérigény) 
- kialakult munkamódszer 

Kapcsolattartás során a munkáltatók figyelmét 
továbbra is felhívjuk ezen személyek után 
igénybe vehető támogatások sokrétű 
rendszerére. 
 
(Pl.  TÁMOP 1.1.2 projekt , Munkahelyvédelmi 
Akcióterv keretében nyújtott 
adókedvezmények) 
 
 

Az 50 év feletti álláskereső személyek nagy 
aránya elavult iskolai végzettséggel 
(szakképzettséggel) rendelkezik. 

Ezen személyek részére olyan át- és 
továbbképzési lehetőségeket kell biztosítani, 
amely alkalmazkodik egészségügyi 
állapotukhoz, korábban megszerzett iskolai 
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végzettségükhöz, illetve amely a jövőben 
biztosítja számukra a könnyebb elhelyezkedést 
(pl. nyelvi, informatikai képzések, szakmai 
továbbképzések rendszere) 
 

Motiváltság (álláskeresési technikák 
ismeretének) hiánya, mobilitás csökkenése 

Képzési és pályaorientációs tanácsadás, 
motivációs tréning, reintegráló foglalkozások 
biztosítása, amely felkészíti őket az 
álláskeresésre. 
Mobilitási támogatások lehetősége. 

Vállalkozási ismeretek hiánya Vállalkozási ismeretek oktatása, támogatások 
nyújtása (pl. vállalkozóvá válási támogatás) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

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

 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és 

aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   
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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 5 

2009 4 0 23 

2010 5 1 12 

2011 3 0 24 

2012 2 1 ( 3 kivezetett) 32 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       
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Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

 
 

 

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017védelembe vett megszüntetett eset veszélyeztetett kiskorú
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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 13 1 0 0 3 

2009 15 1 0 0 4 

2010 20 1 0 0 6 

2011 21 1 0 0 8 

2012 18 1 1 1 8 

2013           

2014           

2015           

2016           

2017           
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok    
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

   

 Önkormányzatunk a kecskédi lakóhellyel rendelkező szülők részére gyermekük megszületésekor Harmincezer forint születési 

támogatást juttat. 2012-ig a kecskédi általános iskolába járó gyermekek tanévenként 750 ezer forint támogatásban részesültek 

évfolyamonként a tankönyv árának függvényében, százalékosan. Az óvodások részére évi 100 ezer forint támogatást adott az 

önkormányzat a szükséges eszközök beszerzéséhez. A középiskolások és felsőfokú oktatásban részt vevők részére tanév elején 

6500,-ft beiskolázási támogatást juttatott.  

Ezeknek  a támogatásoknak a kifizetését,az állami normatíva csökkenése miatt időlegesen felfüggesztette az önkormányzat 

képviselő-testülete a 2013-as pénzügyi évre. 

Csatlakoztunk a Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz. Évente 600 ezer forintot juttat a képviselő-

testület a szociálisan rászorulóknak. 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 5 8 11 21 0   

2009 13 10 5 29 0   
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2010 9 11 4 20 0   

2011 13 6 5   0   

2012         2 0 

2013           7  

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok     
       
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Településünkön nem él magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek, a felmérés nem releváns. 
 

4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma 

év 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

(fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános iskolások 
száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

Magyar 
állampolgársággal 

nem rendelkező, 18 
év alatti 

középiskolások 
száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 
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2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH     
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek száma 

A településen élő 
0-6 éves gyermekek 

száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő gyermekek 

száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő gyermekek 

száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

116  75   0 0   0  0  0 

Adott településen 
található utazási idő 

(perc) 
5            

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok     
 

 A településen egy óvoda van. Ebbe csak a faluból ill. Oroszlányból, de nem a mi külterületi részünkről járnak gyerekek. A 

szegregátumban élők a hozzájuk közelebbi, gyalog is elérhető oroszlányi óvodákba járnak. Bölcsőde a településünkön nem 
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működik, de a szegregátumban élők ebből a szempontból jobb helyzetben vannak, mert az oroszlányi bölcsödébe járnak a 

gyermekeik. Biztos Kezdet Gyerekház nem működik Kecskéden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete 

A településen élő 
általános iskolás 
tanulók száma 

A településen élő, fogyatékosnak minősített (SNI) általános iskolás 
tanulók száma 

SNI tanulók ellátásának 
települése (helyben vagy 

más település ahol 
tanulnak) 

összesen ebből szegregátumban él 

113 2 1 Kecskéd 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok   
 

 

4.2.3. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
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Intézmény OM 
azonosítója 

Iskola / Feladat-
ellátási hely 

neve: 

Feladat-ellátási 
helyen tanulók 
száma (összes 

tanuló) 

A feladat-ellátási 
helyen tanulók 

közül az 1. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül 

a 2. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül 

a 3. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

  Kecskéd 186 2 0 0 

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati 
adatok    
 

 

4.2.4. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban 

    
település 

egésze 
szegregátum 1. szegregátum 2. Szegregátum 3. 

Átmeneti nevelésbe vétel 

2010 0 0 0 0 

2011 4 0 0 0 

2012 0 0 0 0 
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2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Tartós nevelésbe vétel 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Ideiglenes hatályú 
elhelyezés 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         
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Családi pótlék/ 
iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése iskolai 
hiányzás miatt 

2010 0 0 0 0 

2011 0 2 0 0 

2012 0 1 0 0 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Önkormányzati adatok     
 

2011-ben romlott a gyámügyi helyzet. Addig nem volt a településen védelembe vett gyermek. Beköltözéssel került be négy 

gyermek, testvérek. Eredményesség miatt került megszüntetésre a védelembevételük 2012-ben. Az iskoláztatási támogatás 

felfüggesztésével ill. szüneteltetésével egy család két gyermeke esetében kellett eljárnunk. Ők a szegregátumból járnak oroszlányi 

iskolákba. Egyikük már felnőtt tagozatra, azonban semmilyen módszerrel,technikával nem lehetett őket rendszeres iskolába 

járásra bírni. A családi támogatás megvonásával sem. A helyi iskolából még jelzés sem volt igazolatlan hiányzásról, a nevelők 

nagyon szoros kapcsolatot tartanak a szülőkkel, a gyermekek védelmében. 

 
 

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

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

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 
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2008 1 58 

2009 1 55 

2010 1 44 

2011 1 34 

2012 1 37 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A védőnői szolgálat nagyon jól szervezett, bár nagyon leterhelt. Az orvosi ellátásban asszisztensi feladatokat is ellát. Az terhes-

újszülött gondozás mellett nagy szerepet vállal az egészséges életmódra nevelésben, szűrővizsgálatok szervezésében egyaránt. A 

csökkenő gyermeklétszám ellenére nő a leterheltsége, mert olyan problémák is megjelentek a területen amik korábban nem 

jelentkeztek. Pl. Várandós anya szociális válsághelyzete. 
 

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

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
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2008 0   0   

2009 0   0   

2010 0   0   

2011 0   0   

2012 0   0 126  

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   
 

Településünkön a háziorvos felnőtt és gyermek betegeket is ellát. A praxishoz bejelentkezettek száma életkori bontásban: 
      

        0-4 év         38 fő 

       5-14 év       88 fő 

     15-34 év      583 fő 
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     35-60 év      905 fő 

     60 év felett  499 fő 

A háziorvos az általános iskola tanulóit minden tekintetben ellátja, életkori szűrővizsgálatok, sürgősségi teendők, és az esedékes 

védőoltások tekintetében is. A sportélet segítését szem előtt tartva a tanulók sportorvosi vizsgálatának általános orvosi 

előkészítését mindenféle díjazás nélkül elvégzi, így a gyermekek sportorvoshoz eljutása jelentősen egyszerűbb. 

A háziorvosi beszámoló szerint a 18 év alatti korcsoportban a legelterjedtebb betegségek a deformáló gerincbetegségek ( 

gerincferdülés) Az iskolában gyógytestnevelés keretein belül gyógyúszást is biztosított az önkormányzat, 2013. január 1-től a 

KLIK Oroszlányi Tankerülete, így az ebbe az iskolába járó gyerekek állapota jobb eséllyel gyógyul. 

A 18 év feletti férfiaknál a magas vérnyomás betegség, a koleszterinnel és a cukorbetegséggel kapcsolatos anyagcsere betegségek 

magasan kiemelkednek. Elterjedt még a koszorúér betegség, az agyi érbetegség, az alkoholos idegrendszeri bántalmak, a 

porckorong bántalmak és a gerincferdülés.     

A 18 év feletti nőknél szintén nagyon magas a magas vérnyomás betegség, a koszorúér betegségek, koleszterin anyagcsere 

rendellenességek, a porckorong betegség, és a cukorbetegség előfordulása. A nőknél több a rosszindulatú megbetegedés. Ezen 

belül 2012 évben: emlőrák, vastagbélrák, sarcoma, bőrrák, tüdőrák, gyomorrák,vese rákos betegségei, nőgyógyászati 

daganatok,szájüregi daganatok,nyirokrendszert érintő daganatok. Kiemelkedően magas az emlőrák előfordulása, a fejlett  világban 

publikált 22%-os előfordulással szemben nálunk 31,7%-os. A 2012 évben változatlanul a rosszindulatú betegségek okozta 

halálozás a vezető halálok. Az idős, beteg emberek elkerülhetetlen halálának oka egyrészt az egyre súlyosabb szívelégtelenség 

vagy az előrehaladott agyi elfajulás.  

 

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

 

Településünkön korai- másfél éves gyermekek részére szervezett - fejlesztés nincs. Az óvodában három éves kortól vesznek részt 

a gyermekek fejlesztésben, logopédiai ellátásban. 

Ennek anyagi feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete minden évben biztosítja. 

 
 
 
 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 



 

 54 

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 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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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 

2013     

2014     

2015     

2016     
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2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  

Családi napközi a településünkön megszűnt. 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
2 

Óvodai férőhelyek száma 
90 

Óvodai csoportok száma 

3 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
1 hónap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
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Óvodapedagógusok száma 
6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
3 0 

Kisegítő személyzet 
2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 

 

 

 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

év 
Helyhiány miatt elutasított 

gyermekek száma (fő) 
Ebből hátrányos / halmozottan 

hátrányos helyzetű (fő) 

2008 5 0 

2009 0 0 



 

 58 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
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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   3 60 1   0 

Óvodai nevelés

0

1

2

3

4

5

6

2008200920102011201220132014201520162017helyhiány miatt elutasított ebből hátrányos helyzetű
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2009   3 60 1   0 

2010   3 60 1   0 

2011   3 90 1   0 

2012   3 90 1 84 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 

 

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 
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székhely             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  

13 24 21 25 1 84 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

0 0 1 1 0 2 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

1 3 2 1 1 8 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 2 1 0 0 3 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
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Feladatátadással az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat látja el. 
 

 
 
 
 
 
 
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 4 0 0 2 0 0 

Csoport 2 2 0 2 1 0 1 

Csoport 3 2 1 2 0 0 0 

Csoport 4             
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Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 8 1 4 3 0 1 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

Tagóvoda             

Csoport 1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 0 0 0 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  
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e) gyermekvédelem 

 

A településen a jelzőrendszer jól szervezett, jól működik, ezért is kevés az esetszám.  

Feladatátadással az Oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat látja el a Gyermekjóléti Szolgáltatásokat. 

2013. január 01-től az oroszlányi járási Hivatalhoz tartozik a gyámügy hatósági része.  
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Feladatellátással az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti otthona szolgáltatásait, ill. a Hajléktalan 

Szálló szolgáltatásait lehet igénybe venni. 
 

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

 

Településünk vezetése elkötelezett az egészséges életmódra, rendszerességre, fegyelemre nevelés népszerűsítésében. Óvodásaink 

részt vesznek Oviolimpián. A helyi sportegyesület a Bozsik-program keretében már az óvodásokat is bevonja a rendszeres mozgás 

megszerettetésébe. Az általános iskolások részére atlétikai versenyeket szerveznek, a labdarúgók évek óta kiemelkedően jól 

teljesítenek a korosztályos bajnokságokban. Az iskola testnevelői kézilabda sportágban edzéseket tartanak a tanév alatt, 

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

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     
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délutánonként. A Képviselő-testület minden évben „Jó tanuló, jó sportoló” díjat adományoz az általános iskola tantestülete 

javaslata alapján, ez még jobb teljesítményre motiválja az általános iskolás korosztályt. 

 

Településünkön Sportkör működik, labdarúgó szakosztállyal.  A sportpályát az iskola diákjai a tanév alatt testnevelésóra keretében 

térítésmentesen használják. A Sportkör vezetése szívesen látná a 14 év feletti korosztályt is, de jelenleg érdektelenség mutatkozik 

a helyi sportolási lehetőség iránt. Ez jellemzi a felnőtteket is. A Felnőtt labdarúgó csapatban egy helyi fiatal, az  

U19-ben mindössze hárman vesznek részt. Az okokat keressük, annál inkább, mivel a településen a rosszindulatú daganatos 

megbetegedések aránya 30% fölött van, míg az európai átlag 20% körüli. Elkötelezetten törekszünk arra, hogy az 

egészségfejlesztés területén, a rendszeres mozgásra rábírással az általános iskolások fölötti korosztályokat is rábírjuk az egészség 

megtartására törekvésre. 

Célunk felmérni a 14 év fölöttiek esetében, hogy máshol, pl. középiskolában, egyetemen sportolnak-e rendszeresen vagy a 

nagyobb választék hiánya indokolja a távolmaradást.  

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

   

Az önkormányzat helyben, a helyi óvodában és a helyi általános iskolában biztosítja a gyermekétkeztetést, az állami normatíva 

által garantáltan a rászorulóknak ingyen. A gyerekek hétvégén és a szünetekben nem jutnak ingyen étkezéshez. A tanítási 

szünetekben az iskola bezár. Más önkormányzati intézményben nem megoldható az ingyenességre jogosult gyermekek 

étkeztetése. A nyári szünetben nyári gyermekétkeztetést a rászoruló gyermekeknek biztosít az önkormányzat. A jogszabályban 

meghatározott jogosultak részére jár az ingyenes tankönyv is. Használt tankönyvet ingyen akkor sem kaphat senki, ha egyébként 

elfogadná. A pedagógusok érvelése szerint a tankönyveket minden évben újra nyomtatják, mert változik néhány oldal tartalma. 

Ezért nem használhatóak a korábbi évek könyvei. 
 

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

 

Hátrányos megkülönböztetésről  nem érkezett bejelentés. 
 

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

 

Az önkormányzat pozitív diszkriminációt nem érvényesít. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Kecskéden 2012. évben 34 hátrányos helyzetű, 8 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek élt. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek száma 3, de az iskolába más településről bejár még két gyermek. A tanév során logopédus és fejlesztőpedagógus 

foglalkozik velük. Az iskolák állami fenntartásba és működtetésbe vétele nem okozott fennakadást a feladatellátásban. 

 

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

 
 

4.4.6. számú táblázat - Óvodai körzethatár 

Óvodai 
körzeten-kénti 

létszám és 
hh/hhh 

gyermekek 
megoszlása 

A körzetbe 
felvehető (ott 

élő) összes 
gyerme-kek 

száma 

A körzetbe 
felvehető (ott 
élő) összes hh 
gyerme-kek 

száma 

A körzetbe 
felvehető (ott 

élő) összes hhh 
gyermekek 

száma 

A körzet 
óvodáiba járó 

gyermekek össz-
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 

létszáma 

A körzetbe járó hh 
gyermekek aránya 

a körzet 
óvodásainak össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe járó hhh 
gyermekek létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 

óvodásainak össz-
létszámához 

viszonyítva (%) 

Körzet 1 90 8 3 84 8 10% 3 4% 

Körzet 2           #ÉRTÉK!   #ZÉRÓOSZTÓ! 
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Körzet 3           #ÉRTÉK!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Körzet 4           #ÉRTÉK!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Körzet 5           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Körzet 6           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Körzet 7           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Összesen 90 8 3 84 8 10% 3 4% 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
 
 
 
        



 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011/2012     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012/2013     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013/2014     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014/2015     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015/2016     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016/2017     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

2013/2014     0     0   

2014/2015     0     0   

2015/2016     0     0   

2016/2017     0     0   

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar        

 



 

 

 
 

 

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

 
 

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma   

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 68 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 4 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 7 

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017osztályok száma (db) osztályok száma gyógypedagógiai oktatásban (db)
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Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 3 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 



 

 

4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 

Hány körzet van a 
településen 

1 db 

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 

tanulók megoszlása 

A körzet általános 
iskoláiba járó 

tanulók 
összlétszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó hh 
tanulók aránya a 
körzet tanulóinak 
össz-létszámához 

viszonyítva (%) 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

tanulók létszáma 

A körzetbe járó hhh 
tanulók aránya a 
körzet tanulóinak 
össz-létszámához 

viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó hh 
tanulók létszáma a 

település hh 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó hhh 
tanulók létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva 

  183 7 4% 0 0% n.a. 0% 

      #ÉRTÉK!   #ÉRTÉK!     

      #ÉRTÉK!   #ÉRTÉK!     

      #ÉRTÉK!   #ÉRTÉK!     

      #ÉRTÉK!   #ÉRTÉK!     

Összesen 183 7 4% 0 0%     

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok     



 

 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 0 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 7 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 8 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 0 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 4 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 

 

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 17 100 

2011/2012 18 100 

2012/2013 19 100 

2013/2014     

2014/2015     

2015/2016     

2016/2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Személyi feltételek - hiányzó létszámok (fő)

000

00000

0

Nem szaktanítást végző tanító

Szaktanítást végző tanítók száma

Szaktanítást végző tanárok száma

Gyógypedagógusok létszáma

Gyermekvédelmi  felelős

Iskolaorvos

Iskolapszichológus

Kisegítő személyzet
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8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

2012-2013. tanév                             

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók aránya 
az osztály 

létszámához 
viszonyítva 

  Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

létszáma 

SNI tanulók aránya 
az osztály 

létszámához 
viszonyítva 

SNI tanulók 
számából a 
hhh tanulók 

száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály   27 24 6 1 4% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

1. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

2. évfolyam A osztály   23 22 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

2. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

3. évfolyam A osztály   26 20 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

3. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

4. évfolyam A osztály   21 7 6 0 0% 0 0% 1 5% 0 0 0 0 

4. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

5. évfolyam A osztály   19 0 4 2 11% 1 5% 1 5% 0 0 0 0 

5. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

6. évfolyam A osztály   24 0 8 0 0% 0 0% 1 4% 0 0 0 0 

6. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         



 

 77 

7. évfolyam A osztály   23 0 12 1 4% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 

7. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

8. évfolyam A osztály   20 0 6 3 15% 1 5% 1 5% 0 0 0 0 

8. évfolyam B osztály           #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!         

Összesen:   183 73 68 7 4% 2 1% 4 2% 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, 
KIR             

 

 

4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok              

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Országos 
kompetencia-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos átlag 

I
s
k
o
l
a
 
á
t
l
a
g
a 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam 1411 1483 1465 1525 1493   1472     

                          

8. évfolyam – – 1554 1577 1546   1567     
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10. évfolyam                   
                          

Matematika 

6. évfolyam 1410 1498 1452 1486 1516   1489                               

8. évfolyam – – 1609 1601 1559   1612     
                          

10. évfolyam                   
                          

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok                  

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

tanév 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%) 
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

Nem tanult 
tovább (%) 

összlétszá
mon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámo
n belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

H
H
H
-
t
a
n
u
l
ó
k
 
k
ö
r
é
b
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e
n 

2008/2009 38 0 38 0 24 0 0 0 0 0 

2009/2010 25 0 29 0 46 0 0 0 0 0 

2010/2011 35 0 23 0 42 0 0 0 0 0 

2011/2012 38 0 24 0 38 0 0 0 0 0 

2012/2013                     

2013/2014                     

2014/2015                     

2015/2016                     

2016/2017                     

országos 
átlag: 

2016/2017 
          

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok      
 



 

 

4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

tanév 

Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál 

többet hiányzó tanulók aránya 
(%) 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 

2009/2010 1 0 0 0 0 0 

2010/2011 0,5 0 0 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 0 0 0 

2012/2013             

2013/2014             

2014/2015             

2015/2016             

2016/2017             

országos 
átlag 

2016/2017 
      

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok  
 

 

 

 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
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tanév 
tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009/2010 0 0 0 00.jan 0 0 0 0 

2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013/2014                 

2014/2015                 

2015/2016                 

2016/2017                 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok     
 

Következtések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

  
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Változtak a jogszabályi alapfogalmak, közigazgatás 
átszervezése miatt változtak a jelzőrendszeri tagok. 

Jelzőrendszer megújítása, Információs lap készítése 
a jelzőrendszer tagjainak új elérhetőségéről 

Felsőfokú tanulmányok végzése – rossz szociális 
helyzetű hallgatók  

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőfokú 
Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz 

Generációs, kapcsolati problémák a településen Segíts Nagyi! program, háztartási tanfolyam 
szervezése 

Szükséges a beazonosított SNI gyerekek fejlesztése 
helyben 

A helyi óvodában fejlesztőpedagógus, logopédus 
foglalkoztatása 

Szegregált területről a szülők nem viszik rendszeres 
óvodába, iskolába a 2H,3H gyermekeiket. 

Gyermekjóléti Szolgálat felméri az érintett 
családokat, családgondozásba, alapellátásba 
bevonás.  
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SNI gyerekek együtt tanítása normál osztályban KLIK Oroszlányi Tankerülete képzést biztosít 

SNI gyerekek iskolaérettsége kialakuljon óvoda Önkormányzat képzést biztosít 

Alacsony a helyi Sportegyesületben a 14 év fölötti 
helyi lakcímű sportolók létszáma 

Információs lappal felmérés, értékelés 

Évismétlések esetszáma csökkenjen Oroszlányi Szociális Szolgálat ingyenes korrepetálást 
szervez 

A fiatalabb korosztályokból a közéletben kevesen 
vesznek részt 

Önkéntes munka szervezése,fiatalok bevonása 
nagyobb számban 

 

 
 

 

 A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 638 601 n.a. n.a. 9 15 

2009 517 586 n.a. n.a. 41 30 

2010 641 599 n.a. n.a. 39 44 

2011 632 527 n.a. n.a. 27 33 

2012         47 37 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
 

5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év 
Foglalkoztatást segítő 

programok száma 
Képzési programok 

száma 
résztvevők száma 

résztvevő nők 
száma 

2008         

2009         

2010         

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Helyi adatgyűjtés    
 

 

 

5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés  

év Esetszám 

2008 n.a. 

2009 n.a. 

2010 n.a. 

2011 n.a. 

2012 n.a. 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

  Problémát jelent az esetükben, hogy betanított feladatokra sem tudják alkalmazni őket, mert a 

teszt megírása is problémát jelent. Alkalmi munkát tudnak csak vállalni, ill. a közfoglalkoztatás 

jelent esélyt a számukra. 

 



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 15 1   6 6   2 2   0  0 

2009 30 1  15  10   2 2  0   0 

2010 44 0   13 27   2  2  0  0 

2011 33 0   8  19  3  2  1  0 

2012 37 0   10  10  4  3  0  0 

2013                 

2014                 

2015                 

2016                 

2017                 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 
3 év alatti gyermekek 
száma a településen 

működő 
bölcsödék száma 

bölcsődei férőhelyek száma 
működő családi 
napközik száma 

férőhelyek száma 
családi napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2008 58  0 0 0 0 0 0 

2009 55  0 0 0 0 0 0 

2010 44  0 0 0 1 8 8 

2011  34 0 0 0 0 0 0 

2012 37  0 0 0 0 0 0 

2013  32             

2014               

2015               

2016               

2017               

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 



  Probléma: A képzetlen illetve alacsonyan képzett nők elhelyezkedési esélyei alacsonyak a 

képzett illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező nőkkel szemben. A munkahely keresés során 

is hátrányt szenvednek, mert nem rendelkeznek információval,álláskeresési technikákat nem 

ismerik vagy nincs lehetőségük alkalmazni azokat. 

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

 

Nem rendelkezünk erre vonatkozó adatokkal. 
 

 

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

 

A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén hátrányt szenvednek a helyben 

élő, gyermekes, de dolgozni akaró nők. Bölcsőde, családi napközi nem működik a településen . 

Az óvoda nyitva tartása ( 6 órától- du. 16 óra 30 percig)  nem alkalmazkodik a munkaidőhöz, az 

elhelyezni kívánt gyermekek nagyszülei is még aktívkorúak, dolgoznak, így nem tudják 

megoldani a gyermekek elhelyezését az óvodai zárás után.  

Hasonló  a helyzet a nyári egy hónapos bezárással is. A környező ipari parkokban történő nyári 

leállás ideje és a kecskédi óvoda nyári bezárása  nincs összhangban.  

A gyermekek más településre történő kora reggeli elhelyezése embertelen megoldás. 

A munkavállalók se ipari parkból, se közintézményekből nem mehetnek el nyáron folyamatos, 

egy hónapos szabadságra, a Munka Törvénykönyve szerint két hét szabadság kivételével 

rendelkezhetnek.  

Közintézményeinkben rugalmas munkaidő nem került bevezetésre, családbarát munkahelyi 

megoldások nincsenek. 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1   0 

2009 1   0 

2010 1   0 

2011 1   0 

2012 1   0 

2013 1   0 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges feljelentések 
száma 

bírósági ítélet 

2008       

2009       

2010       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: Helyi adatgyűjtés   
 

A nőket érő erőszakról, családon belüli, ill. kapcsolati erőszakról hivatalos információink 

nincsenek. 
 

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

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 50 
km-es körzetében 

2008 0 1 0 0 

2009 0 1 0 0 

2010 0 1 0 0 

2011 0 1 0 0 

2012 0 1 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Helyi adatgyűjtés    
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Anyaotthon ill. Családok átmeneti otthona szolgáltatásit a kecskédi rászorulók az oroszlányi 

Önkormányzati Szociális Szolgálat szolgáltatásaként vehetik igénybe. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 8 2     n.a. n.a. 

2009 8 2     n.a. n.a. 

2010 7 0     n.a. n.a. 

2011 7 0     n.a. n.a. 

2012 7 0     n.a. n.a. 

2013 7 0     n.a. n.a. 

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 

 

A kecskédi nők részt vesznek a helyi közélet alakításában, de nem vezető szerepben. Aktív 

tagjai civil szervezeteknek, csoportoknak. Egy civil szerveződésnek, a Nyugdíjas Klubnak van 

női vezetője.  

 
 

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

 

Főleg a nőket érintő probléma a rosszindulatú daganatos betegségek aránya a településen, ez a 

lakosság teljes létszámában 31% fölötti, míg az európai átlag 20% körüli. 

Önkormányzatunk elkötelezetten törekszik arra, hogy megtalálja az okot. Felmérték a levegőt, a 

környező vizeket, lehetséges sugárzást, a talajt, de nincs magyarázat erre a magas számra. 

Ezért helyi társadalmi összefogással települési egészségnapot kívánok szervezni. Fő hangsúlyt 

kap a megelőzés, szűrővizsgálatok kitelepítése, egészséges táplálkozást  ismertető programok, 

anyagi befektetést, eszközt nem igénylő mozgásformák ismertetése, Tai chi, jóga, tópart körüli 

közös séta. 
 
 

A diagramból jól értékelhető a női foglalkoztatás erőteljes csökkenése 2010-től.  

Az önkormányzat a 90 napnál hosszabb ideje álláskereső, tartósan munkanélküli nők 

foglalkoztatásának elősegítése érdekében vállalja a gyermekek napközbeni ellátásának 

felülvizsgálatát. A felülvizsgálat tartalmazza a bölcsőde-, óvoda férőhely-bővítési lehetőségek 

felmérését és vizsgálatát továbbá a működő, gyermekek napközbeni ellátását végző szolgáltatók 

nyitvatartási idejének átalakítását a településen vagy annak környezetében a nők számára 

elérhető munkahelyek munkába közlekedési lehetőségeihez igazodás érdekében.



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

év 
Intézkedessek, pályázatok, programok száma 

a településen 
Önkormányzati 

Más állami szerv által 
támogatott 

Civil Összes 

2008 Nyugdíjas Klub rendezvényei 1 0 1 2 

2009 Nyugdíjas Klub rendezvényei 1   1 2 

2010 Nyugdíjas Klub rendezvényei 1   1 2 

2011 Nyugdíjas Klub rendezvényei 1   1 2 

2012 Nyugdíjas Klub rendezvényei 1   1 2 

2013         0 

2014         0 

2015         0 

2016         0 

2017         0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     



Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nagyon magas daganatos beteg szám Települési egészségnap szervezése, szűrőprogramok 
szervezése 

Női foglalkoztatás alacsony Gyermekek napközbeni ellátásának felülvizsgálata 

Látens erőszak jelenléte családban, kapcsolatban 
élőknél 

Tájékoztató szóróanyag terjesztése 

GYES-en lévő kismamák szegregálódnak Baba-Mama Klub működtetése védőnő segítségével 

Alacsony számú közéleti szerepvállalás Nő Klub megalakulásának elősegítése 

Nem biztonságos párkapcsolatban élők HPV 
fertőzésnek vannak kitéve 

HPV védőoltás  

 

 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

      

  Településünk öregedési indexe magas. Közrejátszhat ebben a  faluban működő Napfény Idősek 

Otthona is, ahol tartós bentlakásos intézményként a magukról már gondoskodni nem tudó 

idősek ellátást végzik, nagy terhet levéve ezzel a családok válláról. 

 
 
 
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     0 

2009     0 

2010     0 

2011     0 

2012     0 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
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Erről nem rendelkezünk adattal. 

 
 

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

 

Helyi civil szervezetekben tevékenykednek, igen aktívan. A Művelődési Házban szervezett 

programokon várja őket a Ház vezetése. 

A Polgármesteri Hivatal foglalkoztat nyugdíjast. Egy főt. 
 



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

év 
Önkormányzati 

Munkaügyi Központ 
által támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

db db db db db 

2008 0   0 0   0 0 

2009 0   0  0 0  0 

2010  0  0 0   0 0 

2011  0  0 0   0 0 

2012  0  0  0  0 0 

2013         0 

2014         0 

2015         0 

2016         0 

2017         0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

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     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2009     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ!     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      



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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 398 0 0% 

2009 413 0 0% 

2010 417 0 0% 

2011 429 0 0% 

2012     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Időskorúak járadékában – rászorultság hiányában - nem részesül a településen senki. 



6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008           220   

2009           220   

2010           220   

2011           220   

2012           220   

2013               

2014               

2015               

2016               

2017               

Forrás: Helyiadatgyűjtés 

 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

év 
Összes megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók száma 

fő fő % fő % 

2008     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2009     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     



 

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

 

 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008   

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

A Nyugdíjas Klub havonta több alkalommal is rendezvényt tart. Rendszeresen ünnepelnek 

névnapokat, évente egyszer Idősek Napját, évente egyszer, nyáron,  hosszabb kirándulást 

tesznek önkormányzati, képviselői támogatással. 

Felmértük az informatikai jártasságukat, nagyon nagy érdeklődést tanúsítanak a „ Kattints 

nagyi!” program iránt. A Művelődési Ház vezetése az Általános Iskola informatikai tantermébe 

már szervezi a képzést, 18-an jelentkeztek rá. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

   
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az idősek aránya a közösségen belül, de 
egyedül élnek. 

Magányossá válás megakadályozása, Nyugdíjas Klub 
működtetése 

Idősek bezárkózása Helyi médiában programokra figyelem felhívás 

Alacsony mértékű informatikai jártasság „Kattints Nagyi!” program megszervezése 

„Fontos vagyok” érzése alacsony Idősek Napja megünneplése 

Generációs problémák a fiatalabbakkal  „Segíts Nagyi” program 

Magas rosszindulatú daganatos betegszám Települési egészségnap szervezése 
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Fogyatékkal élők 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

        

 Nem jelentkezett igény közfoglalkoztatásban fogyatékos személy részéről foglalkoztatásra. A 

tartósan beteg ( főleg pszichiátriai betegséggel küzdő) emberekre jellemzőbb inkább a munka 

elvállalása helyett a háziorvos által igazolt munkaképtelenség. Ellátásuk nem megoldott, de az 

önkormányzatoknak ennek kezelésére nincs is eszközük. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

        Nem kaptunk jelzést. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

     Jelenleg nincs, de tervezzük sorstárs közösség kialakítását, létrehozását. 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

  

A település önkormányzati tulajdonban álló épületek részben akadálymentesítettek.  

A Polgármesteri Hivatal épülete nem akadálymentes.  

A Művelődési Ház épületében az emeleti rendezvények mozgáskorlátozottak számára nem 

elérhetőek. 
 

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

 

A Művelődési Házban található könyvtár az önkormányzat ajánlása szerint vakbarát, azonban 

nincs az e-pontokhoz vakbarát, felolvasó program telepítve, így vakok, ill. gyengén látók 

számára nem elérhetőek ezek a szolgáltatások. 

 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

  

A településen működő intézmények ( a Polgármesteri Hivatal épülete kivételével) 

akadálymentesen megközelíthetőek. 

Pénzintézet, postahivatal, étterem, orvosi rendelő akadálymentes.  

A településen működő vállalkozások nagyobb részben akadálymentes épületekben működnek.    
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A településen a járdák akadálymentesek. Helyi tömegközlekedés nincs, a távolsági buszok 

közül alacsonypadlós nem közlekedik ezen az útvonalon. Ez nem csak a mozgáskorlátozottak 

számára hátrány, hanem a babakocsival tömegközlekedést igénybe venni kívánóké is.  
 
 
 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, 
fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 

Azokon az önkormányzati rendezvényeken, ahol nagyobb létszámban jelennek meg közlekedési 

nehézséggel küzdők, elsősorban idősek, az önkormányzat megszervezi az autóval történő 

szállítást. 

 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Helyi szociális rendeletben a képviselő-testület kérelemre évente kétszer Tizenötezer forintban 

részesíti a fogyatékos gyermeket nevelő, ellátó családokat.  
 
 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

Megváltozott munkaképességű személyek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a 
településen 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A megváltozott munkaképességű személyek 
elhelyezkedése a munkaerő-piacon – 
egészségügyi állapotuk miatt - nehezebb 

Számukra komplex, az elhelyezkedést segítő 
programok szervezése (önéletrajz írás, 
felkészítés interjú helyzetekben való 
szereplésre, stb.) 

A megváltozott munkaképességű személyek 
elhelyezkedése a munkáltató szemszögéből 
A munkáltatók nem alakítanak ki megváltozott 
munkaképességgel is ellátható 
munkafeladatokat. 

Kapcsolattartás a munkáltatókkal, melyben 
felhívnánk a figyelmet ezen személyekkel való 
munkavégzés fontosságára, illetve az utánuk 
igénybe vehető támogatások sokrétű 
rendszerére 

A megváltozott munkaképességű személyek – 
egészségügyi állapotuk miatt – kevésbé tudják 
vállalni a távoli munkavégzést, mobilitási 
hajlandóságuk kisebb 

A tartózkodási helyükhöz mérten érdemes 
felmérni a helyi munkaerő-piaci 
lehetőségeket és igényeket, illetve ezen 
felmérés eredményéről aktuális nyilvántartást 
vezetni, mely könnyítené a munkáltató és a 
munkavállaló egymásra találását. 

A megváltozott munkaképességű személyek 
nagy aránya elavult iskolai végzettséggel 
rendelkezik, vagy egészségi problémájuk miatt 
szakképzettségüknek megfelelő munkakörben 
nem foglalkoztatható 

Ezen személyek részére olyan 
képzési/átképzési lehetőségek biztosítása, 
mely alkalmazkodik egészségügyi állapotukhoz, 
korábban megszerzett iskolai végzettségükhöz, 
illetve amely a jövőben biztosítja számukra a 
könnyebb elhelyezkedést. 
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A megváltozott munkaképességű személyekkel 
kapcsolatos jogszabályok változása az utóbbi 
időben nagy volumenű volt (ellátási formák 
átalakulása, minősítési rendszer átalakulása). 

Biztosítani számukra olyan könnyen elérhető 
„fórumot”, ahol szakszerűen, pontosan, 
érthetően az új jogszabályok rájuk vonatkozó 
részét megtudhatják.  

Sok olyan megváltozott munkaképességű 
személy jelenik meg a nyílt munkaerő-piacon, 
aki már évek óta nem dolgozik (a fent említett 
minősítési rendszer változása több esetben 
okozta, hogy a korábban rokkantnyugdíjban 
részesülő személy, ezen járandóságát 
elveszítette)  

Számukra biztosítani annak lehetőségét, hogy 
speciális életvezetési tanácsadásban 
vehessenek részt, mely képet ad az aktuális 
munkaerő-piaci helyzetről, lehetőségeikről és 
felkészíti őket a munkavégzésre (a 
mindennapokra). Civil szervezetek bevonása 

Fogyatékkal élők nehézségei Fogyatékosság csoportok szerinti kezelése: 
intézmények, munkáltatók fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítés. 

 
 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Előítéletek a mindennapi életben Oktatásban a diákok érzékenyítése 

Siketek, nagyot hallók hivatalos ügyeik intézésében 
hátrányt szenvednek, nem tudják megértetni 
magukat 

Jelnyelvi tolmáccsal kapcsolatfelvétel 

Könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya Felolvasó szoftver telepítése 

Honlap használhatóvá tétele látássérültek számára Informatikus megbízása a probléma megoldására 

Sorstársakkal kapcsolattartás Sorstárs Klub létrehozása 

Közintézmények bejárata nem akadálymentes Pályázati pénzből a bejáratok akadálymentessé 
tétele 

Művelődési Ház emeleti Színházterme, könyvtára 
nem közelíthető meg segítséggel sem 
mozgáskorlátozottak számára 

Pályázati forrásból felvonó megépítése 
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 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.) 

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

         

A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek közötti 

együttműködést az érvényben lévő „ Együttműködési Megállapodás”-ok szabályozzák. 

 
 

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

 

Önkormányzatunk tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulásnak. 

Tagjai vagyunk 2013. augusztus 30-ig a Bokod-Dad-Kecskéd-Kömlőd-Szákszend 

Intézményfenntartói Társulásnak . A Társulás megszűnése után  önállóan működik az óvodánk. 

 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Településünkön Német Nemzetiségi Önkormányzat működik. A célcsoportokkal kapcsolatban 

esélyegyenlőségi tevékenységet nem végez. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek közül a Nyugdíjas Klub az idős korosztály kapcsolatos feladatokat végzi. 

Civil szervezet, de egyházi a Római Katolikus Egyházközség Caritas szervezete, mely a 

célcsoportokat célirányosan  támogató, segélyező tevékenységet végez.  
 

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

 

      For-profit szereplők nem vesznek részt a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

 

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 Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja, valamint az érintett célcsoportok érdekeit 

képviselők részt vettek a település Esélyegyenlőségi Tervének elkészítésében, az 
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adatgyűjtésben valamint a feltárt problémák kezelésére, megszüntetésére irányuló 

tevékenységek, tennivalók megfogalmazásában. 
 

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

 

A település Esélyegyenlőségi Programját a település honlapján mindenki számára 

hozzáférhetővé teszi. 

Az önkormányzat rendszeresen, de legalább évente egyszer összehívja az Esélyegyenlőségi 

Fórumot, ahol nyilvános ülésen biztosítja bárki számára a véleménynyilvánítás, valamint a 

programok szervezésében való részvétel lehetőségét.  

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Mélyszegény-
ségben élők 

Képzettség hiánya,50 év feletti ,tartós 
munkanélküli, szegregátumban élők lakhatási 
komfortja alacsony 

Képzés, munkakipróbálásra lehetőség 
biztosítása, helyi programokba bevonás, 
lakhatási komfort javítása 

Gyermekek 

Korai fejlesztés hiánya ill. nem elégséges 
volta, szociális támogatásokhoz való 
hozzáférés,generációs kapcsolatok, 
tömegsport lehetőségek, társadalmi 
szolidaritás -érzékenyítés 

Felmérés a Gyermekjóléti Szolgálat bázisán, 
korai fejlesztés megszervezése, biztosítása, 
integrált oktatás megerősítése óvodában, 
iskolában. „Segíts nagyi!”program. Bursa 
Hungarica Ösztöndíj biztosítása.  
Interjú készítés 14 éves kor feletti sportolási 
szokásokról.   
Önkéntes munkában részvétel biztosítása 

Idősek 
Egészség megromlása. Magányosodás. 
„Felesleges vagyok” életérzés 

Települési egészségnap szervezése 
Idős kortárs közösséghez tartozás erősítése, 
helyi médiában tájékoztatás programokról. 
Számítógép és internethasználat elsajátítása 
25 órás tanfolyamon. „ 
„Segíts Nagyi!” program 

Nők 

Alacsony foglalkoztatás, munka és család 
összeegyeztetése,egészség megromlása,  
Társas kapcsolatok erősítése 
Közéleti szerepvállalás 

Gyermekek napközbeni ellátásának 
felülvizsgálata. 
Települési egészségnap szervezése, 
szűrővizsgálatok szervezése. Baba-Mama 
Klub szervezése, Nő Klub alapítása 
 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentes közintézmények hiánya, 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya. 
Előítéletek a mindennapi életben.  

Közintézmények akadálymentesítése, 
könyvtár, honlap infokommunikációs 
akadálymentesítése. 
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Társas kapcsolatok erősítése „Esély Óra” az általános iskola 7-8. 
osztályában. 
Sorstárs Klub v. Esélyegyenlőségi Klub 
létrehozása, működésének biztosítása.  

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Mélyszegény-
ségben élők 

Munka világába visszavezetés, képzés. 
Élet,- és lakhatási körülmények javítása a 
külterületen. 
Jogi Tanácsadó Szolgálat működtetése. 
Helyi táboroztatásban részvétel biztosítása. 
Ingyenes korrepetálás biztosítása.  

Oroszlányi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Központ- Bartalusné Schlai Ottilia Kirendeltség-
vezető 
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető  
Oroszlányi Szociális Szolgálat- Mátics Katalin 
intézményvezető 

Gyermekek 

Információs lap elkészítése jelzőrendszer 
tagjairól. 
Felsőfokú oktatásban tanulók szociális 
támogatása. 
Korai fejlesztő program 
Oktatás (iskolai, óvodai)Érzékenyítés 
Szolidaritásra nevelés önkéntes munkával 
Tömegsport vonzóvá tétele 

Polgármesteri Hivatal Kecskéd- Suhai Judit 
ig.ea. 
Kecskéd Község Önkormányzata- Grúber Zoltán 
polgármester 
Kecskéd Óvoda vezető-Geracsek Alfrédné 
KLIK Oroszlányi Tankerület Igazgatója-  
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető 
PH. Suhai Judit ig.ea. 

Idősek 

Kortárs közösséghez tartozás erősítése 
Idősek Napja megünneplése 
„Segíts Nagyi!” program 
Települési egészségnap megszervezése 

Polgármesteri Hivatal Grúber Zoltán pm. 
Polgármesteri Hivatal Grúber Zoltán pm. 
PH. Suhai Judit ig.ea. 
PH. Suhai Judit ig.ea. 
 

Nők 

Gyermekek napközbeni ellátása 
Tájékoztatás családon belüli ill. kapcsolati 
erőszakkal kapcsolatban  
Szűrővizsgálatok szervezése 
HPV védőoltás biztosítása kedvezményes 
áron 
Baba-Mama Klub működtetése 

PH. Suhai Judit ig.ea.  
PH. Suhai Judit ig.ea. 
Szücsné Bagócsi ibolya védőnő 
PH. Grúber Zoltán polgármester 
Szücsné Bagócsi Ibolya védőnő 

Fogyatékkal 
élők 

 
Oktatásban diákok érzékenyítése. 
Infokommunikációs akadálymentesítés. 
Széleskörű tájékoztatás biztosítása.  
Társas kapcsolatok erősítése.  
Épületek akadálymentesítése 
 

Klik Oroszlányi Tankerület Igazgatója 
PH. Grúber Zoltán polgármester 
Molnár Ferenc Művelődési Ház vezető 
PH. Grúber Zoltán polgármester 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők  esélyegyenlősége 

1 Ellátásból 
kiesettek képzése 

Tartós 
munkanélküliek 
magas száma 

Legyen 
munkajövedelme  

 Igényfelmérés,alk
almassági 
vizsgálat, képzés 

polgármester r.60 nap 
igényfelmérés k 
jelentkezés 
h:képzés 

munkát találó 
emberek száma 

helyszín, 
informatikai 
eszközök, humán 
erőforrás 

5 év 

2 Külterületen 
hulladékszállítás 

Egészségtelen 
életkörülmények 

Egészséges 
környezet 

 Remondisszal 
szerződés 
kiegészítés 

polgármester r.3 hónap 

k.6 hónap 
h.1 év 

ellátott 
háztartások száma 

Rezsi és 
kommunikációs 
kts. 

5 év 

3 Jogi Tanácsadás Ellátásokhoz való 
hozzáférés 

Jogérvényesítés  Kapcsolatfelvétel polgármester r.30 nap 

k.60 nap 
h.6 hónap 

elégedett ügyfelek 
száma 

helyszín, 
informatikai 
eszközök 

5 év 

4. Korrepetálás  Pótvizsgára 
kötelezés 

Iskolai 
felzárkóztatás 

 Felzárkóztatás szociális 
szolgálat 

r.3 hónap 

k.köv,tanév vége 
h.1 év 

évismétlésre 
kötelezettek 
száma csökken 

szoc. munkás, 

helyszín, 

5 év 

5. Külterületen 
útkarbantartás 

Közlekedés 
nehézkes  

Életkörülménye
k javítása 

 Műszaki 
szervezés 

polgármester r.1 év 

h.5 év 
ellátott 
háztatások 
száma 

önkormányzat 
ktg-e. 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekvédelmi 
jelzőrendszer 
megújítása 

jogszabályi 
változások 

együttműködés 
fejlesztése,preven
ció 
hatékonyságának 
növelése 

gyermekvédelmi 
beszámoló 

kapcsolatfelvéte
l,adatgyűjtés,eg
yüttműködés 
megújítása 

jegyző r.30 nap 
kapcsolatfelvéte
lre,60 nap 
együttműködés 
megújításra 

információs lap, 
új 
megállapodások 

Kommunikációs 
eszközök, 
humán 
erőforrás 

5 év 

2 Felsőfokú 
tanulmányok 
támogatása 

szociális hátrány 
akadály a 
képzettség 
szerzésben 

Felsőfokú 
végzettséghez 
való hozzáférés 
esélyének 
javítása 

Önkormányzat 
költségvetési 
rendelete 

pályázathoz 
csatlakozás 

polgármester r.6 hónap 

h.1 év  

hallgatók száma humán 
erőforrás, 
költségvetés 

5 év 

3 Segíts Nagyi! 
program 

Kapcsolati 
problémák a 
településen 

Generációs 
problémák 
csökkenjenek 

 Háztartási 
tanfolyam 
szervezése 

polgármester r.6 hónap 
szervezésre 

programban 
résztvevők száma 

helyszín konyhai 
eszközök, humán 
erőforrás 

3 év 

4 SNI gyerekek 3H, SNI Iskolai Óvoda nevelési Óvodában polgármester r.30 nap felmérés kompetencia Meglévő hosszú távú 
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fejlesztése gyerekek 
iskolaérettsége 

felzárkóztatás 
sikeres legyen 

Programja fejlesztőpedagógu
s, logopédus 
foglalkoztatása 

k. hatékonyság 
növelése 

eredmények,2H,3
H gyerekek 
részvétele a korai 
fejlesztésben 

erőforrások 
hatékonyabb 
kihasználása 

fenntarthatóság  

5 2H,3H 0-6 év 
közötti gyerekek 
intézményi 
ellátása  

szegregált 
területről nem 
járnak 
rendszeresen 
óvodába,iskoláb
a 

iskolaérettség 
kialakuljon,iskolai 
lemorzsolódás 
megszűnjön 

 Gyer. 
felmérése,megv
alósíthatósági 
tanulmány 
elkészítése, 

jegyző r. 30 felmérésre  

k.6 hónap 
tanulmányra 

bukási ráta 
csökkenjen  

humán 
erőforrás,  

5 év 

6. Oktatási 
integrációs 
kapacitás 
megerősítése, 
iskolai 

SNI-s gyerekek 
együtt tanítása 
normál 
osztályban 

iskolai kudarcok 
elkerülése 

 KLIK képzést 
biztosít 

polgármester r.kapcsolatfelvétel
re 60 nap 

 

SNI-s gyerekek 
iskolai 
teljesítménye 

informatikai 4 év 

7 Oktatási 
integrációs 
kapacitás 
megerősítése, 
óvodai 

SNI-s gyerekek 
együttnevelése , 
fejlesztőfeladato
k gyakorlása 

iskolaérettségre 
felkészítés 

 Önkormányzat 
képzést biztosít 

polgármester r.1 év képzésre küldött 
óvónők 
létszáma 

humán 
erőforrás 

5 év 

8. Egészséges 
életmódra 
nevelés 

14 év feletti 
korosztály 
sportolásáról 
nincs információ 

rendszeresen 
sportoljanak 

 információs lap 
készítése, 
terjesztése, 
értékelése 

polgármester r. 30 nap 
terjesztésre 

k.60nap 
értékelésre 

helyi fiatal 
sportolók 
létszáma 

informatikai, 
humán 
erőforrás 

2 év 

9. Iskolai 
lemorzsolódás 
csökkentése 

korai 
iskolaelhagyás 

évismétlések 
esetszáma 
csökkenjen 

GYEJO 
beszámoló,közokt
atási koncepció 

korrepetálás 
ingyenes 
biztosítása 

Önkormányzati 
Szociális Szolgálat 
Oroszlány 

r.30nap 
kapcsolatfelvétel 

h.hatékonyságnöv
elés 1 év 

bukási ráta helyszín, humán 
erőforrás 

5 év 

10. Önkéntes 
munka  

közéletben 
kevesen vesznek 
részt a bevonni 
kívánt 
korosztályból 

közösség iránti 
felelősségvállalá
s erősödjön 

 közösségi 
tevékenységekb
e bevonás 

polgármester r. felmérés 

k.60 nap 
h.1 év 

programban 
résztvevők 
száma 

helyszín, humán 
erőforrás  

5 év 
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A nők esélyegyenlősége  

1. Települési egészségnap 
szervezése 

Nagyon magas 
daganatos 
betegszám 

Egészséges 
élethez való jog 
ne sérüljön 

 szűrőprogramok 
szervezése 

polgármester 1 év csökkenjen a 
betegek száma 

humán 
erőforrás,helyszí
n 

5 év 

2. Gyermekek napközbeni 
ellátásának felülvizsgálata 

Alacsony női 
foglalkoztatás 

növekedjen a 
foglakoztatási 
ráta, csökkenjen 
az anyagi 
kiszolgáltatottság 

 nyitvatartási idő 
növelése, nyári 
bezárás 
átszervezése 

polgármester 1 év munkahellyel 
rendelkező nők 
létszáma 

humán 
erőforrás 

5 év 

3 Családon ill. kapcsolaton belüli 
erőszak-helyzet kezeléséről 
információ nyújtás 

Látens erőszak 
jelenléte 

Senki ne éljen 
félelemben 

családon belül, a 
gyerekek a saját 

otthonukban 

nőhessenek fel. 

 információs lap 
kihelyezése 

polgármester 30 nap kihelyezett 
információs 
lapok száma 
csökken 

helyszín, 
informatikai 
eszköz, humán 
erőforrás 

5 év 

4. Baba-Mama Klub működtetése GYES-en lévő 
kismamák 
szegregálódnak 

Társadalmi 
kapcsolatok 

erősítése 

 Klub szintű 
működtetés 

polgármester 30 nap GYES alatti 
kapcsolatok 
száma nőjön 

helyszín, 
humánerőforrás 

5 év 

5. Nő Klub megalakítása alacsony számú 
közéleti 
szerepvállalás 

Növekedjen a 
közéletben 
szerepet vállaló 
nők száma 

 Igényfelmérés 

,civil 
kezdeményezés 
elősegítése 

polgármester 6 hónap választásokon 
induló nők 
száma 

médiában 
felhívás 

1 év 

6. HPV védőoltás az oltóanyag  
ára  

érintett 
korosztály 
védelme a 
vírustól 

 érintett korosztály 
felmérése, 
informálása, 
anyagi szükséglet 
biztosítása 

védőnő 30 nap oltásban 
részesül száma 

helyszín,humán 
erőforrás, önk. 
költségvetése 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Nyugdíjas Klub  Magas az idősek 
aránya a 
népességen 
belül 

kortárs 
közösséghez 
tartozás érzésének 
erősítése 

 Klub működési 
feltételeinek 
biztosítása 

polgármester év közben 
folyamatosan 

klub tagok 
száma 

helyszín, önk. 
költségvetése 

5 év 

2 Idősek tájékoztatása „Bezárkózás”  Elmagányosodás 
megakadályozása 

 Helyi újságban 
programokra 
figyelemfelhívás 

polgármester minden hónap 
20-a 

aktívabb 
klubélet 

informatikai 5 év 

3 „Kattints rá Nagyi!” program alacsony mértékű 
számítógép 
használat 

Modern technikai 
eszközök 
használatának 
képessége 

 igényfelmérés, 
programszervez
és 

polgármester 30 napon belül programban 
sikeresen 
teljesítő idősek, 
elégedettségi 
mérés 

informatikai, 
humán 
erőforrás, 
helyszín 

3 év 

4. Idősek Napja megbecsülés, Az idősek érezzék  programszervezés polgármester 6 hónap ünnepségen részt önk. költségvetése 5 év 
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fontos vagyok 
érzése alacsony 

a fontosságukat  vevők száma 

5. „Segíts Nagyi!” Kapcsolati 
problémák a 
településen 

Generációs 
problémák 
csökkenjenek 

 Háztartási 
tanfolyam 
szervezése 

polgármester r.6 hónap 
szervezésre 

programban 
résztvevők száma 

helyszín konyhai 
eszközök, humán 
erőforrás 

3 év 

6. Települési Egészségnap magas 
rosszindulatú 
megbetegedés 
szám, arány 

Egészséges,aktív 
időskor 
meghosszabbítá
sa 

Háziorvosi éves 
beszámoló 

rendezvény 
megszervezése 

polgármester 2014.május programban 
résztvevők száma 

infrastruktúra,dol
ogi költségek,saját 
humán erőforrás 

1 év + évente 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Esély Óra előítéletek a 
mindennapi 
életben 

oktatásban a 
diákok 
érzékenyítése 

 osztályfőnöki 
óra keretében 
program 

KLIK oroszlányi 
tankerület 
igazgatója 

2014. június programban 
résztvevő diákok 
száma 

helyszín, humán 
erőforrás 

3 év 

2 Jelnyelvi tolmács alkalmazása Siketek,nagyothall
ók hivatalos 
ügyeinek intézése    

hivatalos ügyek 
intézése könnyebb 
legyen 

 jelnyelvi 
tolmáccsal 
kapcsolatfelvétel 

jegyző 2013. december 
31. 

siket ügyfelek 
száma 

humán 
erőforrás 

2 év 

3 Felolvasó szoftver telepítése könyvtári 
szolgáltatáshoz 
való hozzáférés 
hiánya 

infokommunikáció
s 
akadálymentesítés 

 informatikus 
szoftvert telepít 

művelődési ház 
vezető 

2013. 
szeptember1 

nő a 
könyvtárlátogat
ók száma 

humán 
erőforrás 

5 év 

4. Honlap használhatóvá tétele  
látássérültek számára  

Honlapot 
látássérültek nem 
tudják használni 

infokommunikáció
s 
akadálymentesítés 

 informatikus 
készíti el és 
tartja karban 

polgármester 2013. december 
31. 

nő a látogatók 
száma 

humán 
erőforrás 

5 év 

5. Honlapon tájékoztatás fogyatékos 
emberek számára 

Kevés lehetőségük 
van információhoz 
hozzájutni 

infokommunikáció
s 
akadálymentesítés 

 helyi médiában, 
honlapon 
tájékoztató cikkek 
megjelentetése 

polgármester 2013. december 
31.  

nő a résztvevők 
száma 

humán erőforrás, 
informatikai 
eszközök 

5 év 

6. Esélyegyenlőségi Klub létrehozása sorstársakkal 
történő 
kapcsolattartás 
hiánya 

Emberi 
kapcsolatok 
erősítése 

 csoport 
megalakítása 

művelődési ház 
vezetője 

2013. december 
1. 

növekedik a 
művelődési 
házban a 
fogyatékkal élő 
résztvevők száma 

helyszín, humán 
erőforrás, 
informatikai 
eszközök 

5 év 

7. Közintézmények bejáratának 
akadálymentesítése 

Az épületekbe 
akadálymentes 
bejutás 
lehetetlen 

szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
egyenlő eséllyel 
legyen lehetséges 

 pályázat 
benyújtása 

polgármester kiírt pályázat 
esetén 

fogyatékkal élő 
önállóan 
intézkedő ügyfelek 
száma  nő 

pályázati 
források 

5 év 

8. Művelődési Ház emeletének 
akadálymentesítése 

Az emeltre feljutás 
lehetetlen 
mozgáskorlátozott
ak számára 

szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
egyenlő eséllyel 
legyen lehetséges 

 pályázat 
benyújtása 

polgármester kiírt pályázat 
esetén 

fogyatékkal élő 
önállóan 
intézkedő ügyfelek 
száma  nő 

pályázati 
források 

5 év 



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. 
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A megvalósítás folyamata 

 

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

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és 

mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok 

megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT 

aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével 

tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői 

egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak 

munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint 

szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat 

hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP 

szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok 

beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívtunk 

össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a 

megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum 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. 



 

 114  

 

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 Grúber Zoltán polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az 

önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely 

munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és 

követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, 

és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),  
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- 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 
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beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a 

szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a 

felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben 

a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


