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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 szól ó 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Vékény Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.  
 
 

A település bemutatása 
 

 
Vékény község Baranya megyében, Komlótól északkeletre, 
Szászvár és Kárász közt fekvő település. 
 
Története 
Vékény és környéke már az őskorban lakott hely volt, 
később a rómaiak is megtelepedtek itt. Ezt támasztja alá a 
környéken talált sok kőkori és római korból származó lelet, 
épületmaradvány is. 
A honfoglalás szlávokat talált itt, akik később beolvadtak a 
magyarságba. Emléküket a falu fennmaradt dűlőnevei máig 

őrzik: Ilyen a Szászvár és Vékény határán húzódó Szapuka és Szalósa dűlő. A Vaszar-fé név pedig 
valószínűleg a szlovén vozar foglalkozásnévből ered, melynek jelentése szekeres, fuvaros.  
A falu az államalapítás korában, I. István király idején királyi birtok volt. Lakói famunkások voltak.  
Vékényt II. András király Bertalan pécsi püspöknek adományozta. 
A település nevét az oklevelek 1455-ben Welken néven említették, nevét a Velek személynévből 
származatják. 
A török időkben a falu a szomszédos és környékbeli településekkel együtt elpusztult, azonban később 
újranépesült. 
A 20. századig a falu határában barna- és feketeszenet is bányásztak, a bányászat nyomai a környékbeli 
erdőkben máig láthatók. 
A falu melletti dombokon szőlőművelés folyik, hangulatos, a 19. század közepén épült pincesora 
érdekességnek számít, valamint máig működő vízimalma is.  
A falu környéki erdőkben szelídgesztenyés és a kora tavasz jellegzetes hírnöke a téltemető is nagy számban 
található a környéken. 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településfejlesztési koncepció 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Koml%C3%B3_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1r%C3%A1sz_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3maiak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_n%C3%A9pek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1szv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9n_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llamalap%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1455
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szel%C3%ADdgesztenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ltemet%C5%91
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Nevezetességei: 
 

 Harangláb   A Kelet-Mecsek talán legkisebb, szelíd lankák közt megbúvó települése 
Vékény a Völgységi-patak gyönyörű völgyében. Kárász és Szászvár közt csaknem félúton, a Kelet-
Mecsek Tájvédelmi Körzet északi határánál. A főútról jobbra kell betérni a faluba.  

 Vízimalom - 1790-ben épült.  A kicsiny község örökölt látnivalót a 
múltjából, hiszen 1953-ig két vízimalom is működött a faluban - a Tóth és Wiesner-féle malom. A 
berendezéseiben épen megmaradt, nevezetes Tóth-malom ipari műemlék, 200 éves, a megye 
legöregebb, 1790-ben épült s még létező és megtekinthető vízi malma. 
 

 Pincesor  A pincesoron a helyi szőlősgazdák borai várják kóstolóra a 
vendégeket.  

 Milleniumi Park  Az emlékparkot abból az alkalomból telepítették 2000-ben, 
hogy kialakult az osztrák és az erdélyi partnerkapcsolat. Testvértelepülések: Mellach 
/Steiermark/,és Fancsal /Erdély/. 

 
Demográfiai adatok 
 
A település lakónépessége az utóbbi években folyamatosan csökkent. Az 1990-s évek elején végbemenő 
gazdasági, társadalmi változások hatására a helyi vagy környékbeli munkahelyek nagy része megszűnt. 
Kiemelkedik az 1990. évi bányabezárás, mely a község népesség megtartó erejét, valamint a bevándorlások 
számát jelentősen csökkentette. Az elköltözést azonban  nehezíti, hogy az ingatlanok értéke nagyon 
alacsony, a házak rendkívül nehezen értékesíthetők.  2014-2015-ös években a születések számának 
növekedése és a halálozások számának csökkenése miatt egy picit emelkedett a lakosság száma. 
 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 Fő Változás  

2009 151 97% 

2010 146 97% 

2011 145 99% 

2012 136 94% 

2013 141 104% 

2014 150 106% 

2015 149 99% 

Forrás : TEIR, KSH-TSTAR 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1790
http://kirandulastervezo.hu/celpont/vekeny/milleniumi-park
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Az állandó lakosság legnagyobb százaléka 18-59 éves korosztály. Az adatokból az állapítható meg, hogy a 
nők aránya 60 év alattiak esetében alacsonyabb, mint az idősebb korosztály. Ugyanakkor a 60 év felett a 
nők férfiak aránya egyforma. Arányaiban duplájára változik az évek során a 65 év feletti nők aránya. 
Tapasztalatunk alapján gyakoribb, hogy a nők özvegyülnek meg, ezt a számadatok is tükrözik.  
 

2. számú táblázat - Állandó népesség 2014 
    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 63 83 146 43% 57% 

0-2 évesek     4     

0-14 éves  8 11 19 42% 58% 

15-17 éves  1 3 4 25% 75% 

18-59 éves 30 54 84 36% 64% 

60-64 éves  6 7 13 46% 54% 

65 év feletti  14 9 23 61% 39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

      

 
 

A település az adatok alapján egyre elöregedőbb. A községben az öregedési index alapján kitűnik, hogy a 65 
év feletti lakosság van többségben. Az 1990. évi bányabezárás óta a munkahelyek száma jelentősen 
csökkent, ami maga után vonta a község népesség megtartó erejét Munkahely hiányában a munkaképes 
korú lakosság helyben maradása egyre nehezebb. Az utóbbi néhány évben a gyermekvállalási kedv nőtt, 
arányait tekintve több gyermek született, az öregedés fő tendenciáit azonban egyelőre ez sem tudta 
megváltoztatni. 

 
 

 
A településről elköltöznek a fiatalok, mert a településen nem találnak munkahelyet. 
 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti 

állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2009 26 18 144,4% 

2010 24 19 126,3% 

2011 25 15 166,7% 

2012 24 15 160,0% 

2013 22 20 110,0% 

2014 22 20 110,0% 

2015  23  19 121,1% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A településen a fogyás ebből a táblázatból is kitűnik, ez a tendencia 2013-ig tartott, hiszen több lakos halt 
meg, mint ahány gyermek született. 2014-től a gyermekvállalási kedv nőtt, több gyermek született, mint 
ahány lakos meghalt, ezért a népesség száma kis emelkedést mutat. 

 

 

 
 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
Vékény egyedülálló értékei: szép környezetben fekszik (a Mecsek szelíd lankái közt megbúvó) a természet 
közelsége, lehetőség a hűvös erdei sétákra, a kis falu nyugalma, a 19. század közepén épült pincesora 
 
Endrődi ökofarm: 
Osztrák tapasztalatok alapján 5 éve biogazdálkodás alapú gyümölcstermesztés folyik. Csonthéjú és 
almástermésű gyümölcsök (körte, szilva, őszibarack, kajszibarack, alma).A gyümölcsös területe 1.8 hektár, 
2014-ben még 1 hektár telepítése lesz.4. éve az ültetvény a Hungária Ökogarancia ellenőrzése alatt áll. A cél 
az, hogy megkapja biominősítésű bizonyítványt, valamint az egészséges gyümölcstermesztés, feldolgozás és 
friss értékesítés hosszútávon tudjon működni. A minősítést idáig az őszibarack kapta meg. 
A projekt Darányi Ignác pályázaton 3.7 m Ft támogatást kapott. 
 
A START munkaprogram keretén belül elindult folyamatokat a jelenlegi hosszabb idejű közfoglalkoztatás 
keretében szeretné folytatni. 2,6 hektáron lévő külterületen gyógynövénytermesztés indul. Két fajta 
termesztése folyik majd: törpeberkenye és orvosi zsálya. Megközelítőleg 10 főnek nyújt majd munkát.  
2011-től az Önkormányzat erdőműveléssel is foglalkozik. 5,5 hektáron akácerdőt telepített. A cél, hogy a 
munkanélküliséggel súlyosan sújtott területen megélhetést biztosítson.  
A település életében a biogazdálkodás felé való elmozdulás áll első helyen polgármester úr vezetése alatt.  

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2009 4 3 1 

2010 2 2 0 

2011 5 5 0 

2012 2 3 -1 

2013 16 9 7 

2014 na  na  na  

2015 na  na  na  

Forrás : TeIR, KSH-TSTAR   

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  
élve születések 

száma 

halálozások 

száma 

természetes 

szaporodás 
(fő) 

2009 0 3 -3 

2010 1 4 -3 

2011 0 2 -2 

2012 2 2 0 

2013 0 3 -3 

2014 3 2 1 

2015  2  0 2 

Forrás : TeIR, KSH-TSTAR   

http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Vékény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:  
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni  a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken  jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.  
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása  
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.  
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)  
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

rendelet 

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

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

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

előírásaira. 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt  
helyi esélyegyenlőségi program intézkedései kapcsolódnak az alábbi  felsorolt, EU és nemzeti szintű 
stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: 
EU 2020 stratégia, 
Nemzeti Reform Program, 
Széchenyi 2020, 
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, 
Roma Integráció Évtizede Program 
 
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (Sztv.) 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  jelentős 
változáson ment keresztül. 
 
A jogszabályi környezetváltozás értelmében 2015. március 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati települési 
támogatássá olvadt össze. Az aktív korúak ellátása, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapítása, mint önkormányzati hatáskör megszűnt, azt a továbbiakban a kormányhivatalok gyakorolták 
így az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra  kerültek. 
 
A kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok állapítják meg. Ezek a következők: 
- aktív korúak ellátása, 
- időskorúak járadéka, 
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt összegű)  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)  
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- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
(a hatáskör változás az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási 
hivatalok állapították meg) 
 
Az egyéb támogatások biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által  
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett. 
 
A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2015.március 1-ig kellett 
hatályba léptetnie a különböző jogcímeken nyújtott települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Ez az Önkormányzat 
esetében a 4/2015. (II. 28.) számú integrált szociális- és gyermekvédelmi rendelet megalkotása keretében 
történt meg. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdé se lehetővé teszi, 
hogy a képviselőtestület hatáskörét a jegyzőre, polgármesterre, bizottságára ruházza át. A polgármester 
átruházott hatáskörben dönt a rendkívüli települési támogatás és a köztemetés megállapítása tárgyában . A 
jegyző átruházott hatáskörben dönt a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről, a 
visszafizetés elengedéséről, csökkentéséről, illetve a részletekben történő visszafizetésről.  
 
Az ellátási jogosultság feltételezi az önhiba és a rosszhiszeműség-mentes magatartást. A települési 
támogatásra való jogosultság általános feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen 
annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így például együttműködjön a 
munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe vegye a családsegítő vagy a 
gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki körülményeivel 
kapcsolatban valótlan tényt közöl. 
 
Eseti jelleggel évente legfeljebb négy alkalommal, rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni 
azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a 
kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének (jelenleg 28.500.- Ft./hó) 130 %-át. 
 
Az önkormányzat évről évre részt vesz a BM által biztosított lehetőség alapján a szociális tűzifa juttatás 
megszervezésében, melynek alapjaként évente rendeletileg szabályozza a hozzájutás feltételrendszerét. A 
preferált célcsoport a hátrányos helyzetűek (gyermekek, egyedül élők, alacsonyabb jövedelműek).  

 

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.§-
a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlősé gi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) 
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó 
szerint: 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben megh atározott 
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 

 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § értelmében a települési önkormányzat Képviselő-testülete vizsgálja 
felül a helyi esélyegyenlőségi programot, amely felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 
a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 
b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.  
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Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat  módosítja a helyi esélyegyenlőségi 
programot, vagy új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolit ikai intézkedéseit, ezzel 
kapcsolatos elveit határozzák meg. Az önkormányzat rendeletében a rászorultságot a jogszabályi 
elvárásoknak megfelelően határozta meg. A mélyszegénységben élők rendszeresen kapnak különböző 
támogatásokat, akár a szociális földprogramon keresztül, akár tüzifa-támogatás címén.A minőségi ellátások 

megszervezése érdekében a község a kistérségi együttműködés keretében biztosít szolgáltatásokat.  
- Vékény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (XI.5.) önkormányzati rendelete  

a szociálisan rászorulók részére történő tűzifa támogatásról.  
- Vékény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete  

egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és támogatásokról . 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Vékény Község Önkormányzatának a jövőre vonatkozó tervei az alábbiakat tartalmazzák:  
- Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e területen a szociális 
ellátás fejlesztését, (idősek nappali ellátása), falukép fejlesztést, természetvédelem, környezetfejlesztést 
emeli ki a terv, segítve ezáltal az egyenlő esélyek biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt élő l akosság 
számára. Az esélyegyenlőségi terv által megnevezett hátrányos helyzetű csoportok (idősek, gyerekek) 
helyzetének feltárása és támogatása kiemelt célja a programnak.       
- A környezeti adottságok maximális kihasználása mellett célszerű a következő években a turizmus 
fejlesztésre továbbra is  koncentrálni, amely munkahely teremtésre adhat lehetőséget.    
-  Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a program a 
tele4ülésen élők foglalkoztatását.  
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

  
Vékény a Komlói Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség 
területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a  foglakoztatási 
helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához 
járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint 
emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül.  

- Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a teleülés munkahely -teremtési  
kezdeményezés támogatása 

- Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése  
- Szociális gondoskodás – rászoruló rétegek számára-  (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása)   
- Közbiztonság, bűnmegelőzés. 
- Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési 

tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.  
- Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban.  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat az önkormányzat saját adatbázisából, a munkaügyi 

kirendeltség adataiból, a TEIR adatbázisából, a KSH-tól és a Vizuál regiszterből gyűjtötte. Az adatok sok 

esetben hiányosak, melynek részben oka, hogy az egyes szervek hatóságok más -más adatokkal dolgoznak.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a környékbeli munkahelyek 
megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére –nem kis részben az oktatás és 
képzés hiányosságaira- a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a 
megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A települ és 
e tekintetben illeszkedi az országos tendenciába: a környékbeli állami gazdaságok, termelőszövetkezetek, 
bányák megszűnése a munkahelyek többségének megszűnését is jelentette. A településen kevés 
munkahely volt, amelyik foglalkoztatni tudta volna a lakosságot.  
A mélyszegénységben élők legnagyobb problémája az alacsony jövedelmi szint, illetve az, hogy ezzel az 
alacsony jövedelemmel nem átmenetileg, néhány hónapig, hanem akár évekig is számolniuk kell. Az 
alacsony jövedelem oka többféle lehet. A tartós munkanélküliek kizárólag az önkormányzat által folyósított 
ellátásokban, illetve a közmunkában bízhatnak, az egészségkárosodottak részére még a közmunka 
lehetőség sem adott. Ezen kívül sok olyan idős ember él a településen, akinek a nyugdíja, nyugdíjszerű 
ellátás rendkívül alacsony, messze elmarad a mindenkori minimálbértől.   
 
A településen egy család mélyszegénységben él. Jövedelmük havi 52.000,- FT, ebből 3 fő eltartásáról kell 
gondoskodni. Földjük, melyet művelni tudnának nincs.  
 
 

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 % 

2009 41 51 92 3 7,3% 15 29,4% 18 19,6% 

2010 41 65 106 3 7,3% 16 24,6% 19 17,9% 

2011 45 61 106 0 0,0% 2 3,3% 2 1,9% 

2012 44 63 107 6 13,6% 6 9,5% 12 11,2% 

2013 42 62 104 7 16,7% 2 3,2% 9 8,7% 

2014 46 62 108 na  na  na  na  na  na  

2015 43 64 107 na  na  na  na  na  na  

Forrás : TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A munkaerő piacon az álláskeresők száma – mivel a település lakóinak száma sem magas- nem haladja meg 
évek óta a húsz főt. 2011-ben több munkanélküli el tudott helyezkedni, így jelentős javulás mutatkozott 
ezen adatban. Sajnos 2012-ben az álláskeresők létszáma emelkedett. Az évek során megfigyelhető, hogy a 
regisztrált munkanélkülieknél a férfiak aránya, mindig magasabb,  a női álláskeresőknél.  
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő 18 10 5 12 9 na na 

20 éves  és  fiata labb  
fő 2 2 1 1 1 na  na  

% 11,1% 20,0% 20,0% 8,3% 11,1% na  na  

21-25 év  
fő 3 4 4 4 3 na  na  

% 16,7% 40,0% 80,0% 33,3% 33,3% na  na  

26-30 év 
fő 4 2   0 0 na  na  

% 22,2% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% na  na  

31-35 év 
fő 2 2   3 1 na  na  

% 11,1% 20,0% 0,0% 25,0% 11,1% na  na  

36-40 év 
fő 0     0 1 na  na  

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

41-45 év 
fő 0     2 2 na  na  

% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 22,2% na  na  

46-50 év 
fő 6     1 0 na  na  

% 33,3% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% na  na  

51-55 év 
fő 1     1 1 na  na  

% 5,6% 0,0% 0,0% 8,3% 11,1% na  na  

56-60 év 
fő 0     0 0 na  na  

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% na  na  

61 év felett 
fő 0     0 0 na  na  

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% na  na  

Forrás : TeIR, Nemzeti  Munkaügyi  Hivata l         
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A 21-45 közötti korosztályban 1 és 3 fő között mozog a településen a regisztrált munkanélküliek száma az 
elmúlt 5 évben. 

 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2009 3 15 18 2 8 10 66,7% 53,3% 55,6% 

2010 3 16 19 1 9 10 33,3% 56,3% 52,6% 

2011 0 2 2 3 7 10 na  350,0% 500,0% 

2012 6 6 12 4 1 5 66,7% 16,7% 41,7% 

2013 7 2 9 3 1 4 42,9% 50,0% 44,4% 

2014 na  na  na  na  na  na  na  na  na  

2015 na  na  na  na  na  na  na  na  na  

Forrás : TeIR, Nemzeti  Munkaügyi  Hivata l  

 

 
 

 

 
Csökkent az évek során a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma, köszönhetően a START 
munkaprogramnak ill 2016-tól a hosszabb idejű közfoglalkoztatásnak. 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2009 8 19 27 0 0,0% 2 10,5% 2 7,4% 

2010 7 18 25 1 14,3% 2 11,1% 3 12,0% 

2011 7 15 22 0 0,0% 2 13,3% 2 9,1% 

2012 7 17 24 0 0,0% 2 11,8% 2 8,3% 

2013 9 16 25 2 22,2% 0 0,0% 2 8,0% 

2014 9 16 25 na na  na  na  na  na  

2015 10 16 26 na na  na  na  na  na  

Forrás : TeIR, Nemzeti  Munkaügyi  Hivata l , önkormányzati  adat 

 

 
 
Az évek során a fiatalok elköltözése miatt csökkenő tendenciát mutat a nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma. 

 
 

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 130 60 70 108 49 59 22 16,9% 11 18,3% 11 15,7% 

2011 131 61 70 50 25 25 81 61,8% 36 59,0% 45 64,3% 

Forrás : TeIR, KSH Népszámlálás          

 
A START munkaprogram ill a hosszabb idejű közfoglalkoztatás megoldotta az alacsony iskolai végzettségűek 
foglalkoztatását. 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2009 13 1 7,7% 10 76,9% 2 15,4% 

2010 14 2 14,3% 10 71,4% 2 14,3% 

2011 11 2 18,2% 8 72,7% 1 9,1% 

2012 10 1 10,0% 6 60,0% 3 30,0% 

2013 9 1 11,1% 2 22,2% 6 66,7% 

2014 0 na na  na  na  na na  

2015 0 na na  na  na  na na  

Forrás : TeIR, Nemzeti  Munkaügyi  Hivata l  

 

 
 
 

2009 óta a nyilvántartott álláskeresők száma csökken, de emelkedett a 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettségűek száma. 

 

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009  na   na   na  

2010  na   na   na  

2011  na   na   na  

2012  na   na   na  

2013  na   na   na  

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

 
Nincs információnk felnőttoktatásban résztvevők száma 
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 

felnőttoktatásban  
résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásban 
résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 na na na  na  na  na  

2010 0 na na  na  na  na  na  

2011 0 na na  na  na  na  na  

2012 0 na na  na  na  na  na  

2013 0 na na  na  na  na  na  

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

 
Nincs információnk felnőttoktatásban résztvevők száma 

 

c) közfoglalkoztatásban  

 

A résztvevők száma folyamatosan növekszik. Az önkormányzat a Start programok lehetőségeit maximálisan 
kihasználja. A közfoglalkoztatásba a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkön kívül a 
regisztrált álláskeresők is bevonásra kerülnek. A foglalkoztatás a helyi Start munkaprogramokban, illetve a 

térségi és országos programokban valósul meg. 

 
2012-től a START program keretében az Önkormányzat hosszútávon kezdett el gondolkodni. 2,6 hektáron 
lévő külterületen gyógynövénytermesztés indul. Két fajta termesztése folyik majd: törpeberkenye és orvosi 
zsálya. Megközelítőleg 10 főnek nyújt majd munkát. 
2011-től az Önkormányzat erdőműveléssel is foglalkozik. 5,5 hektáron akácerdőt telepített. A cél, hogy a 
munkanélküliséggel súlyosan sújtott területen megélhetést biztosítson.  
2016-tól a hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretein belül szeretné folytatni. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztatási programok stb.)  
 
A községből többen a környező településekre járnak dolgozni. Ezek a munkahelyek a község 50 km -es 
körzetében találhatók. (Bonyhád, Pécs, Komló) A munkahelyek egy része biztosítja a dolgozók részére a 
személyszállítást. A településen átmenő buszforgalom van, mely az utazás szempontjából megkönnyíti a 
munkavállalók közlekedését. Hátrány, hogy egyre kevesebb munkáltató járul hozzá a bejárás költségeihez, 
ezért többen nem kerülnek felvételre, illetve nem tudják állni azokat a plusz költségeket, amelyeket a 
bejárás róna rájuk.  
 
A községnek és a térségnek nagyon fontos lenne a Máza határában fellelhető jelentős szé nvagyon 
feltárására irányuló bányanyitás, amely az előrejelzések szerint 4-5 éven belül 3000 munkahelyet tudna 
biztosítani.  
 
A település életében a biogazdálkodás felé való elmozdulás áll első helyen polgármester úr vezetése alatt.  
 
Biogazdálkodás: 
Endrődi ökofarm 
Osztrák tapasztalatok alapján 5 éve biogazdálkodás alapú gyümölcstermesztés folyik. Csonthéjú és 
almástermésű gyümölcsök (körte, szilva, őszibarack, kajszibarack, alma).  
A gyümölcsös területe 1.8 hektár, 2014-ben még 1 hektár telepítése lesz. 
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4. éve az ültetvény a Hungária Ökogarancia ellenőrzése alatt áll. A cél az, hogy megkapja biominősítésű 
bizonyítványt, valamint az egészséges gyümölcstermesztés, feldolgozás és friss értékesítés hosszútávon 
tudjon működni. A minősítést idáig az őszibarack kapta meg. 
A projekt Darányi Ignác pályázaton 3.7 m Ft támogatást kapott. 
 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük  

 
A településen képzések, továbbképzések szervezés nem történik. A képzésekhez való hozzáférés a 

Munkaügyi Központon keresztül valósul meg.  

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

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

 
Jellemző, hogy az álláskereső az állami foglalkoztatási szerven és az önkormányzaton kívül nincs 

kapcsolatban más olyan szervezettel, amely az elhelyezkedést segíthetné. A településen nincsenek 

munkaerő-piaci integrációt segítő szervek. 
 

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

foglalkoztatása  

 

Az önkormányzat a mélyszegénységben élőket jellemzően közmunka keretében tudja foglalkoztatni.   
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

 

Nem tapasztalható.  
 
 

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

támogatások 

 
A helyi önkormányzat az 1993. évi  III. törvény, valamint az ennek alapján létrehozott helyi rendeletek 
alapján folyósítja a pénzbeli és természetbeni juttatásokat és az aktív korúakat megillető ellátásokat. A 
számszaki adatokat áttekintve a közgyógyellátásban részesülők száma évről évre emelkedő tendenciát 
mutatott, ez a részben a gyógyszerárak növekedésének volt betudható, másrészt annak, hogy a 
gyógyszerárak a jövedelmekhez képest kerültek egyre többe.  Harmadrészt sajnos annak, hogy növekedett a 
beteg emberek száma. A hatáskör 2013. január 1-től a járási hivatalé.  
 
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  (Sztv.) 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  jelentős 
változáson ment keresztül. 
 
A jogszabályi környezetváltozás értelmében 2015. március 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati települési 
támogatássá olvadt össze. Az aktív korúak ellátása, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapítása, mint önkormányzati hatáskör megszűnt, azt a továbbiakban a kormányhivatalok gyakorolták 
így az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra  kerültek. 
 
A kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok állapítják meg. Ezek a következők: 
- aktív korúak ellátása, 
- időskorúak járadéka, 
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt összegű)  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)  
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- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
(a hatáskör változás az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási 
hivatalok állapították meg) 
 
Az egyéb támogatások biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok á ltal 
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett.  
 
A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2015.március 1-ig kellett 
hatályba léptetnie a különböző jogcímeken nyújtott települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.  Ez az Önkormányzat 
esetében a 4/2015. (II. 28.) számú integrált szociális- és gyermekvédelmi rendelet megalkotása keretében 
történt meg. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé  teszi, 
hogy a képviselőtestület hatáskörét a jegyzőre, polgármesterre, bizottságára ruházza át. A polgármester 
átruházott hatáskörben dönt a rendkívüli települési támogatás és a köztemetés megállapítása tárgyában . A 
jegyző átruházott hatáskörben dönt a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről, a 
visszafizetés elengedéséről, csökkentéséről, illetve a részletekben történő visszafizetésről.  
 
Az ellátási jogosultság feltételezi az önhiba és a rosszhiszeműség-mentes magatartást. A települési 
támogatásra való jogosultság általános feltétele, hogy a kérelmező minden tőle elvárhatót megtegyen 
annak érdekében, hogy szociális problémáit megszüntesse vagy csökkentse, így például együttműködjön a 
munkaügyi központtal, közfoglalkoztatásban vegyen részt, igénybe vegye a családsegítő vagy a 
gyermekjóléti szolgáltatást. Nem nyújtható települési támogatás annak a személynek, aki körülményeivel 
kapcsolatban valótlan tényt közöl. 
 
Eseti jelleggel évente legfeljebb négy alkalommal, rendkívüli települési támogatásban lehet részesíteni 
azokat a személyeket, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a 
kérelmező egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mi ndenkori 
legkisebb összegének (jelenleg 28.500.- Ft./hó) 130 %-át. 
 
Az önkormányzat évről évre részt vesz a BM által biztosított lehetőség alapján a szociális tűzifa juttatás 
megszervezésében, melynek alapjaként évente rendeletileg szabályozza a hozzájutás  feltételrendszerét. A 
preferált célcsoport a hátrányos helyzetűek (gyermekek, egyedül élők, alacsonyabb jövedelműek).  
 

 
 

 
2010-től az aktív korú lakosság száma stagnál. 2013-tól átkerült a Munkaügyi központhoz a segélykiutalás a 
tőlük kapott információ szerint az utóbbi három évben nem részesült segélyben senki a településen.  

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség 
száma 

segélyben 
részesülők fő 

segélyben részesülők 
% 

2009 92 2 2,2% 

2010 106 1 0,9% 

2011 106 0 0,0% 

2012 107 0 0,0% 

2013 104 0 0,0% 

2014 108 0 na 

2015 107 0 na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A nyilvántartott álláskeresők száma az évek során csökkenő tendenciát mutat. A Munkaügyi központ által 
adott információ szerint 2014--ben 1-3 fő között, 2015-ben 1-12 fő között mozgott a járadékban részesülők 

száma. 
 

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

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 

munkaviszonyt nem tudtak 
igazolni és az FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 
alapján megvonták a 

támogatást 
fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában 

2009 8 8,7 n.a  n.a n.a n.a 

2010 13 12,26 n.a n.a n.a n.a 

2011 9 8,49 n.a n.a n.a n.a 

2012 4 3,74 n.a n.a n.a n.a 

2013 4 3,85 n.a n.a n.a n.a 

2014 1 0,93 n.a n.a n.a n.a 

2015 2 1.87 n.a n.a n.a n.a 

Forrás : TeIR, Nemzeti  Munkaügyi  Hivata l  

 
Munkaügyi Központ információja szerint 2014-ben 1-4 fő , 2015-ben 1-2 fő részesült FHT-ben. Az aktív 
korúak %-ban az évek alatt csökkent az RSZS-ben részesülők száma, 2015-ben emelkedett. 
 

 
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 fellelh ető 
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.  
 
2012-től az egyik lakóépület a START munkaprogram telephelye lett  

 

a) bérlakás-állomány 
 
A településen nincs bérlakás. 
 

b) szociális lakhatás 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők 

száma 
álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2009 18 1 5,6% 

2010 19 1 5,3% 

2011 2 2 100,0% 

2012 12 0 0,0% 

2013 9 0 0,0% 

2014 na na na 

2015 na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A településen nincs szociális lakhatás. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
A településen nincs egyéb lakás célra használt nem lakáscélú ingatlan. 
 

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 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

2008 65 0   0 0  0   0  0 0  

2009 65 0   0 0   0  0  0 0  
2010 65  0  0 0   0  0  0 0  

2011 65  0  0 0   0  0  0 0  

2012 62  0  0 0   0  0  0 0  

2013 62  0  0 0   0  0  0 0  

2014 62  0  0 0   0  0  0 0  
2015 62  0  0 0   0  0  0 0  

Forrás : TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok       

 

e) lakhatást segítő támogatások 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 

száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesülők száma 

2009 12 na  

2010 11 na  

2011 15 0 

2012 18 0 

2013 16 0 

2014 14 0 

2015 14 0 

Forrás : TeIR, KSH Tstar  

 
A helyi önkormányzat gyakorlatilag a rászorulókat lakhatási az un. rendszeres települési lakhatási  

támogatással tudja támogatni. A lakásfenntartási támogatást kérők száma, az elmúlt két évben nem 

emelkedett 

 

f) eladósodottság 

 
A lakosság egy részénél folyamatos elszegényedés tapasztalható. A negatív tendenciát a helyi 
önkormányzat-támogatási rendszere sem tudja eredményesen lassítani, illetve megállítani.  

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása  

 

A településen egy külterületi ház található, közművekkel rendelkezik.  
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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 településen szegregátum nincs, az erre vonatkozó, alábbi a, b, c pontok nem relevánsak.  
 

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

gyermekek aránya, stb.) 

Nem releváns. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai  

Nem releváns. 
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi § (4) bekezdése az önkormányzatok számára kötelezően 
ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. Az egészségügyiről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 152.§-a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik:  a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. 
A községben biztosított a család és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi ellátás, és a védőnői 
szolgáltatás is megszervezett. A háziorvosi ellátás a szomszédos településen Kárászon háziorvosi praxis 
keretében biztosított. A háziorvos kéthetente 1 alkalommal rendel a községben. A gyermekek ellátása a 
szomszédos Szászváron található gyermekorvosi rendelőben történik, amely 5 km-re van Vékénytől. 
A községben fogorvosi praxis is működik, de a fogorvosi rendelő Szászváron van.  
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön megállapodás 
alapján biztosítják. Az ellátás helye Komló. 
A járóbeteg-szakellátás Komlón valósul meg. A fekvőbeteg ellátást 50 km-en belül 3 kórház is biztosítani 
tudja. A járóbeteg szakrendelésre és kórházi ellátásra általában Komlóra, Pécsre és Bonyhádra utalják a 
betegeket. Az orvosi rendelők és a védőnői tanácsadó műszaki -technikai felszereltsége jó színvonalú. 
Labor is működik Szászváron, így a Vékényi betegeknek nem Komlóra kell utazniuk laborvizsgálatra 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok száma 
Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 
házi gyermekorvosok által ellátott 

szolgálatok száma 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

hozzáférés 
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Emlőszűrő-állomás 50 km-en belül Pécsett található. Méhnyakszűrő szakrendelők száma 30 km-en belül 
Komlón, és Bonyhádon található. A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s 
nem jellemző, hogy maradnának ki állampolgárok a védőoltásból. A megelőző szűrővizsgálatokon való 
részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánnivalót maga után.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés  

 
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a vékényi betegek Dombóváron, Pécsett, Szigetváron,és Harkányban 
található egészségügyi intézménye erre szakosodott osztályain férhetnek hozzá.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése  
 
A településen a szociális étkeztetést a Főtér Kávézó és Étterem végzi. Az óvodában és iskolában is ezt a 
feladatot ők látják el. A közétkeztetésben a konyhák által nyújtott szolgáltatás megfelel az egészsé gügyről 
szóló 1997. évi CLIV.törvény 50. § (3) bekezdésének, mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel 
az egészségügyi, szociális és gyermekintézményben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek 
megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. A konyha esetében kerül felhasználásra saját 
termelésű zöldség, / egyrészt saját kertben termesztett, másrészt a mezőgazdasági start munkaprogramban 
termesztett / amely szintén az egészséges táplálkozást biztosítja.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
 
Nincsenek szervezett programok, sportegyesületek.  Az egészségmegőrzést támogató, sportolásra 
lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvezőtlen a községben.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  
 
A községben a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központja működteti 
ezt az ellátási formát. 

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

nyújtásakor 

 
A szolgáltatások nyújtásakor és igénybevételekor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2009 5 

2010 4 

2011 4 

2012 6 

2013 6 

2014 na  

2015 na  

Forrás : TeIR, KSH Tstar2013 évtől  a  járáshoz került. 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 0 

2013 0 

2014 na  

2015 na  

Forrás : TeIR, KSH Tstar2013. évtől a járáshoz került. 
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Közgyógyellátási igazolvány, ápolási díj kiutalásán kívül szociális tűzifa hátránykompenzáló juttatás van a 
településen.  
Az Önkormányzat támogatja a felsőoktatásba résztvevő diákokat Bursa Hungarica ösztöndij keretében. A 
vidékre járó tanulóknak a bérlet 50%-át kifizetik Beiskolázási segélyt kapnak a középiskolás tanulók szülei.  A 
polgármester évente egy alkalommal jövedelemigazolás nélkül állapíthat meg átmeneti segélyt 

kérelmezőnek, amennyiben váratlanul, megélhetését közvetlenül veszélyeztető élethelyzetbe kerül. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai  

 
A településen az önkormányzat szervez közösségi eseményeket, rendezvényeket. Ennek otthont ad a 
vékényi faluház.Ezek közé tartozik a gyereknap, itt a gyermekeknek kis ajándékkal kedveskednek. 
Karácsonyi ünnepség, ahol szintén karácsonyi meglepetés csomagot kapnak a kiskorúak. Nőnap, ahol a 
hölgyeket virággal köszöntik. Évente megrendezésre kerül a Falunap, ami a lakosság nagy részét 

megmozgatja. Civil szervezetként a Polgárőr Egyesület valamint a Vékény Községért Közalapítvány működik  

 

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

A lakosság körében etnikai konfliktusok nem jelennek meg.  

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

 
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő 

idősek és gyermeke irányába. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat évente szervez adomány - 

elsősorban ruhagyűjtést –a rászorulóknak.  

 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 
Nem releváns. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

kevés munkahely közfoglalkoztatás hosszú távú működtetése, 
munkahelyteremtés 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.)  

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 2014 
    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 63 83 146 43% 57% 

0-2 évesek     4     

0-14 éves 8 11 19 42% 58% 

15-17 éves 1 3 4 25% 75% 

18-59 éves 30 54 84 36% 64% 

60-64 éves 6 7 13 46% 54% 

65 év feletti 14 9 23 61% 39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

2014-ben 23 gyermek élt a településen, ebből óvodáskorú 7, iskoláskorú 16 A lakosság kb 16 %-át jelenti. A 
gyermekek száma 2009 óta 1-2 fővel hol kevesebb, hol több (lsd 3.sz táblázat) . 
 

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

helyzete   

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

év 
védelembe vett 18 év alattiak 

száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

2009 0 0  6 

2010 2  2 0 

2011 0  0 0 

2012 0  0 0 

2013 0 0 0 

2014 1 0 1 

2015 1 0 1 

Forrás : TeIR, KSH Tstar   

 
A családok anyagi helyzetének folyamatos romlása együtt jár a gyermekek veszélyeztetettségének 
növekedésével. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

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 2  3  3  6  n.a  10  

2009 4  3  1  8  n.a  11  

2010 3  4  1  9  n.a  12  

2011 3  5  0  5  n.a  11  
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2012 2  8  0  10  n.a  10  

2013 n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2014 n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

2015 n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  

Forrás : TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok      

 
Szászvári Hársvirág Óvodába járó vékényi gyermekek rászorultság alapján részesülnek ingyenes ellátásban. 
2013-tól nincs adatunk erről. 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
Jelenleg erről nincs adatunk  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
2015/2016–os tanévben 8 fő vékényi lakosú tanuló részesült kedvezményes iskolai étkeztetésben a 
Szászvári Általános Iskolában járó  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
A településen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs. 
 

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége  

 
A településen szegregátum nem alakult ki. Nem releváns 
 

 
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 

2009 0 3 

2010 0 1 

2011 0 1 

2012 0 3 

2013 0 4 

2014 0 5 

2015 0 5 

Forrás : TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Magyaregregyi körzetből jár ki a védőnő. Szükség szerint, de minimum heti 1 alkalommal. 

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szolgáltatáshoz való hozzáférése jó.  
A fogyatékkal élő gyermekek a szolgáltatásokat 50 km-es körzeten belül bentlakásos intézményekben 

tudják elérni 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)  



 27 

 
A házi gyermekorvosi és a gyermek szakorvosi ellátás egyaránt hozzáférhető, jól megközelíthető mindenki 
számára. A gyermekorvos látja el az iskola egészségügyi feladatokat is. A szakorvosi ellátás elsősorban 
Pécsett biztosított a házi gyerekorvos beutalása alapján. Orvosi Ügyelet Komló városában megoldott a 
rendelési idő után.  

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A csecsemők között – leginkább a koraszülöttek esetében- megfigyelhető esetenként a fizikális és a 
motoros fejlődés időszakos stagnálása, vontatott fejlődése. Az óvodás korosztályban sok a tartási 
rendellenesség és a lúdtalp. A szakorvosi ellátás-gyermek neurológia, ortopédia, szemészet minden esetben 
megoldott, a vizsgálatot jól összeállított terv szerinti kezelés, terápia, fejlesztés követi. Korai fejlesztésre, 
rehabilitációra nincs helyben lehetőség. 
A településen nincs ilyen gyermek. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt gyermekek 

száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton 

tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2009 0 0  0 0 

2010 0 0  0 0 

2011 0 0  0 0 

2012 0 0  0 0 

2013 0 0  0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 
Gyermekjóléti Szolgálat, mint alapellátási forma, működik a településen. Az ebben dolgozó szakemberek 
ügyfélfogadása a lakók számára jól ismert időben és helyen történik.  Az ellátás mindenki számára 
egyformán biztosított. Ügyfélfogadás időn túl személyesen is megjelenik a szakember a családoknál.  
Szükség esetén a társszakmák szakemberei együtt is látogatják a klienseket  
 

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 

2014 0 0 

2015 0 0 

Forrás : TeIR, KSH Tstar, Intézményi  

 
A településen nem működik CSANA, mivel nincs igény rá. A Szászvári Hársvirág Óvodában pályázati pénzből 
2016 szeptemberére egy bölcsődei csoportot fognak átadni.  

 



 28 

e) gyermekvédelem 

 
A gyermekjóléti alapellátást az önkormányzat a Komlói Többcélú Kistérségi Társulás által biztosítja. A 

szolgálat munkatársai hétfőként Vékényben tartanak ügyfélfogadást. Az egyes gyermekvédelmi hatósági 
hatáskörök 2013-tól a gyámhivatalhoz tartoznak, ezért az utóbbi időszakokról már nem rendelkezünk 

adatokkal. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 

Krízishelyzetben az önkormányzat a polgármester által megállapítható átmeneti segéllyel tud azonnali 

segítséget nyújtani. 

 

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

 

A településen mozgókönyvtári szolgálat működik.  Az iskolában, valamint az Iskolai Sportkör Keretében 
szervezett módon a sportolni vágyó gyermekek lehetőséghez jutnak. Lehet focizni, kézilabdázni, karate 
edzésre, és tömegsportra járni.  A mindennapos testnevelés fokozatos bevezetése i s a gyermekek 
sportoláshoz való kedvét segíti elő. Az iskola a tanév folyamán, az iskolai alapítvány segítségével 
uszodabérleteket vásárol, és szervezetten viszik úszásoktatásra a gyerekeket. A cél az, hogy minden gyerek 
tanuljon meg úszni. Ugyancsak az iskola a nyári szünidőre minden évben megszervezi a balatoni üdültetést, 

elsősorban azon gyermekek számára, akiknek más lehetőségük nem adódik a lakóhelytől távolabb pihenni.  

 

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

 
1-3 osztályig ingyenes tankönyvet biztosítanak az állam a gyermekeknek. A felsőbb osztályokban a 

rászorultság alapján jár ingyenes tankönyv. A gyermekétkeztetés a hét munkanapjain az általános iskolában 
és az óvodában megoldott. A szünidőre a szülők nagyobb hányada biztosítani tudja gyermeke napközben 
való ellátását. Nyári szünidőben a gyermek jóléti szolgálat szervezi a gyermekek étkeztetését, un. Szociális 

nyári gyermekétkeztetési pályázat igénybevételével biztosított a napi egyszeri meleg étkezés több éve.  
 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  

 
A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértésével kapcsolatban 

semmilyen jelzés, észrevétel panasz nem ismert. 

 

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

 
Vékény Községért Alapítvány: adományozás, SZJA 1%-ból befolyó összegből gyerekekre fordítanak pl: 
gyereknap, karácsonyi ajándékozás 
A három illetve annál több gyermekes családok részére a helyi önkormányzat a törvény biztosította keretek 

között biztosít ellátást.  

 
 
 
 

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  
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  2016 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek 
száma  

2  

Hány településről járnak be 
a gyermekek 

 7 

Óvodai férőhelyek száma  100 

Óvodai csoportok száma  4 

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

6.h-tól 16.h-ig  

A nyári óvoda-bezárás 
időtartama: () 1 hét 

1 hét  

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  9   

Ebből diplomás 

óvodapedagógusok száma 
 9   

Gyógypedagógusok 
létszáma 

    

Dajka/gondozónő  4   

Kisegítő személyzet  3   
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

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 

2009 5  4  100  1  91  0 

2010 6  4  100  1  84  0 

2011 4  4  100  1  93  0 

2012 5  4  100  1  88  0 

2013 3 4 100 1 81 0 

2014 1 4 100 1 91 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     

 
Az óvodáskorú gyermekek ellátása a szászvári óvodában történik. A hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint saját nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek óvodai, iskolai  ellátása integráltan történik. 

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  8  6 14  12 86 

2011/2012  6  4 10  8 80 

2012/2013  8  9 17  14 82 

2013/2014  11  2 13  11 85 

Forrás: TeIR, KSH Tstar,     

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 8  7  15      1  

2011/2012  8  6 14       1 

2012/2013  8  7 15       1 

2013/2014  8  8 16       1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar       
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A gyermekek iskolabusszal járnak  a Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába Szászvárra, 
a Szent István utca 25-be.  Fél nyolcra érkeznek  az iskolához, majd délután tanítás után viszi Vékénybe 
vissza őket az iskolabusz. 

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

iskolapszichológusok száma stb.) 
 
A kiegészítő szolgáltatások az óvodában és az iskolában is megoldottak. A gyógypedagógiai és 
gyógytestnevelési feladatokat saját pedagógussal oldják meg az intézmények. Logopédus és 
iskolapszichológus pedig a Komlói Nevelési Tanácsadóból jár ki az intézménybe heti rendszerességgel, 
illetve szükség szerint. 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 

Az oktatás területén nincsen hátrányos megkülönböztetés, sem intézményen belüli szegregáció a 

Szászvári Hársvirág Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Szászvár Szent István utca 23-ba. 

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

eltérések 
 
A kompetencia-mérés helyi eredményei az országos átlag közelében jellemzőek.  

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgál tatások) 

 
Az önkormányzat beiskolázási támogatást ad, karácsonyi ajándékcsomagot vásárol a gyermekeknek. 
Gyereknapon ajándékkal kedveskedik. A vidékre járó középiskolások bérletének 50 % -át fizeti az 
önkormányzat. A felsőoktatásban tanulók részére Bursa Hungarica ösztöndíj igénybevételére van lehetőség.  
Határtalanul pályázat keretében a mindenkori 7. osztályosok mehetnek Erdélybe (Fenyéd) a 
testvértelepülésre.  2016-ban már 5. alkalommal utaznak. Az önkormányzat a gyermekek étkezéséhez járul 
hozzá a kirándulás alatt. 
A középiskolások szülei minden tanévkezdéskor beiskolázási segélyt kapnak.  A családok számára jelentős 
kedvezmény, hogy a három vagy több gyermekesek, a tartósan beteg gyerekeket nevelők, a gyermeküket 
egyedül nevelők, valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek számára 
biztosított az ingyenes tankönyvellátás illetve az étkezés.  
 
 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

gyereklétszám csökken letelepedést, helyben maradást ösztönző 
eszközökkel az elvándorlás lassítása 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége  

2. számú táblázat - Állandó népesség 2014 

    
  

fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 63 83 146 43% 57% 

0-2 évesek     4     

0-14 éves  8 11 19 42% 58% 

15-17 éves  1 3 4 25% 75% 

18-59 éves  30 54 84 36% 64% 

60-64 éves  6 7 13 46% 54% 

65 év feletti  14 9 23 61% 39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 
 

A településen 2014-ben a nők a lakosság kevesebb, mint felét alkották. Az aktív korúak egyharmadát sem 

teszik ki.  A 65 év feletti korcsoportnál válnak többséggé (ez a férfiak halandóságának köszönhetően)  

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott településen  

való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújtanak tájékoztatás, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 
munkanélküliség. Az adatok napjainkban egyre inkább torzulnak a való helyzethez képest. Nem biztos, hogy 
mindenki foglalkoztatott, aki nem szerepel a munkanélküliekkel kapcsolatos adatbázisokban, és egyre nő a 
nem hivatalosan külföldön munkát vállalók száma.   

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavál la lás i  korúak száma  Fogla lkoztatottak Munkanélkül iek  

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 64 43 n.a n.a 9 3 

2009 51 41 n.a n.a 15 3 

2010 65 41 n.a n.a 16 3 

2011 61 45 n.a n.a 2 0 

2012 63 44 n.a n.a 6 6 

2013 62 42 n.a n.a 2 7 

2014 62 46 n.a n.a n.a n.a 

2015 64 43 n.a n.a n.a n.a 

Forrás : TeIr és helyi adatgyűjtés     
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A nyilvántartott munkanélküliek számában és arányában a nők száma alacsonyabb  mint a férfiaké. A helyi 
önkormányzat által szervezett foglalkoztatási projektben, mivel nehéz fizikai munkát is kell végezni -
árokásás, építkezés,útépítés- elsősorban férfi munkaerőre számítanak. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
A településen jelenleg foglalkoztatás segítő képzés nincs.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei  
 
Az alacsony képzettséggel rendelkező nők főleg szezonális munkára tudnak elhelyezkedni a település 
környékén. A hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban a könnyebb fizikai munkákba próbálja a 
polgármester bevonni őket. 

 

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

 

Foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetést nem tapasztaltunk. 

 

 
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 község gyermekei számára a szászvári Hársvirág Óvoda biztosítja a nappali ellátást, az iskolás korú 
gyermekek pedig a környék általános és középfokú intézményeiben tanulnak. A 2016-os évtől bölcsőde is 
indul Szászváron.  
  
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív 
foglalkoztatását segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné.  
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés körülményeit 
elősegítse a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a termékenységi ciklus alatti 
gondozás alapján.  A községben területi védőnő Magyaregregyi körzetből jár ki, ő végzi ezt a fajta 
gondozást. 
 

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

év védőnők száma  
0-3 év közötti  gyermekek 

száma  
átlagos  gyermekszám 

védőnőnként 

2009 0 3 3 

2010 0 1 1 

2011 0 1 1 

2012 0 3 3 

2013 0 3 3 

2014 0 4 4 

Forrás : TeIR és helyi adatgyűjtés   

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

  
A nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről hivatalos tudomásunk nincs.  
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)  

 
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt. Szükség esetén az itt élők a Komlói Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás által működtetett intézményeket vehetik igénybe.  

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A képviselő testület tagjai közül 3 fő nő.  

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

kezdeményezések 

 
Ilyen kezdeményezések a településen nincsenek, mivel nem érzékelhető a nőket érintő hátrányos 
megkülönböztetések, ezért annak felszámolására nem jött létre kezdeményezés.  

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása nem 
biztosított 

2016.szeptemberében indul a szászvári Hársvirág 
Óvodában a bölcsődei csoport 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége  

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

stb.) 

2. számú táblázat - Állandó népesség 2014 
    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 63 83 146 43% 57% 

0-2 évesek     4     

0-14 éves  8 11 19 42% 58% 

15-17 éves  1 3 4 25% 75% 

18-59 éves  30 54 84 36% 64% 

60-64 éves  6 7 13 46% 54% 

65 év feletti  14 9 23 61% 39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 
Vékény lakosságának az egyharmadát alkotják az időskorúak (többségben nők).  
A településen az idősek helyzetére ugyanazok a sablonok, sztereotípiák húzhatók rá, amik általában a 
hasonló demográfiai és földrajzi helyzettel rendelkező falvakra igazak. 
Az idősek nehezen vagy egyáltalán nem mobilizálhatók, ingatlanjaikhoz ragaszkodnak, ugyanakkor annak 
felújítására, rendbetételére az alacsony nyugdíjuk miatt nincs lehetőségük. Amennyiben fizikai állapotuk 
engedi, konyhakerti növénytermesztést folytatnak, így könnyítenek a megélhetésükön. Mivel általánosan 
jellemző, hogy nyugdíjuk alacsony, kijelenthető, hogy néhány kivételtől eltekintve a létminimumon vagy 
alatta élnek. A kivételeket azok a volt bányászok jelentik, akik az átlagosnál magasabb nyugdíjjal 
rendelkeznek. 

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 

2009 26 30 56 

2010 22 30 52 

2011 21 30 51 

2012 21 28 49 

2013 20 27 47 

2014 na  na  na  

2015 na  na  na  

Forrás : TeIR, KSH Tstar   
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Az időskorúak foglalkoztatása helyi viszonylatban nem megoldott.  

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás : TeIR, KSH Tstar 

 

Nincs adat az időskorúak járadékában részesülők számáról  

 

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Településen nem jellemző az időskorúak foglalkoztatása.  

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

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)  

 

A kistelepülésen élő nyugdíjasokra nem jellemző a tanulás iránti érdeklődés.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az idősek foglalkoztatása nem jellemző, így nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről. 

 

 
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 
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év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

fő fő % 

2009 26 0 0% 

2010 24 0 0% 

2011 25 0 0% 

2012 24 0 0% 

2013 22 0 0% 

2014  24 0 0% 

2015  23  0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
Az önkormányzat- a Komlói Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja a házi segítségnyújtást, továbbá 
önálló ellátásként biztosítja a szociális étkeztetést. A településen nappali ellátást biztosító intézmény nem 
működik. Az egészségügyi ellátás a korábbiak szerint érhető el.  
Az egyik házi orvos is jár ki kéthetente Vékénybe rendelni. 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 
A településen ilyen közszolgáltatások nem érhetők el. Az önkormányzat által szervezett rendezvényeken 

(Falunap) jelentős számban részt vesznek a nyugdíjasok is.  

A településen mozgókönyvtári szolgálat működik.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 
Az idősek nem nyitottak az informatikára. Az önkormányzat segíti az időseket, akik a hivatalban nyomtatni, 

fénymásolni, faxolni is tudnak.  

 

 

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

 
A korosztályra építve nincs konkrét program. A Falunap, mely minden korosztálynak elérhető beleértve az 

időseket is.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

sok az egyedülálló idős ember, akik önmaguk 
ellátásáról nem, vagy csak nehezen tudnak 

gondoskodni , kiszolgáltatottság 

bővíteni a jelenleg is hozzáférhető szolgáltatásokat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése  

szociális ellátórendszer fejlesztése  
  

  



 37 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége  

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
Fogyatékkal élő személy, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 
során. 
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jkv. 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden  olyan személy, aki 
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.   
A településen 2014-ben kettő fő értelmileg akadályozott személy élt , akik Komlóra jártak  iskolába, családi 
hátterük rendezett. 
 

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

közfoglalkoztatás) 
 
A községben a fogyatékkal élők foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Nem releváns. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok  

 
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények szolgáltatások, programok nincsenek a településen. 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei  
 
A fogyatékkal élő személyek pénzbeli természetbeni ellátása a jogosultságuk alapján kerül elbírálásra. A 
fogyatékos személyek egy-egy ellátás biztosításánál azonos esélyekkel férnek hozzá a különböző 
juttatásokhoz. Esetükben a különböző szociális ellátások megállapításánál minősítő körülménynek számít az 
állapotuk, és kedvezőbb feltételekkel állapítható meg részükre több ellátás, így az alanyi közgyógye llátás 
esetében nem kell vizsgálni, más esetekben az egy főre eső jövedelem méltányosabban van megállapítva, 
mint a nem fogyatékkal élő személyeknél. Közülük többen rokkantnyugdíjasok, és a születésüktől fogva 
fogyatékos személyek rokkantsági járadékban részesülnek a 18. életévük betöltésétől. Az önálló életvitelre 
képtelen fogyatékos személyek az egyéb ellátásaikon kívül az erre vonatkozó jogszabályi feltételeknek való 
megfelelés esetén fogyatékossági támogatásban részesülnek, amely ellátás növeli a fogyatékkal élők 
életminőségének javulását.  
A településen a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők száma csökken, leginkább a jogszabályi 
háttér szigorodása miatt. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban 

részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

2009 8 n.a  

2010 8 n.a  
2011 n.a  n.a  
2012 15 n.a  
2013 14 n.a  
2015 n.a  n.a  

Forrás : TeIR, KSH Tstar  
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években új 
tartalmat kapott. Ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó személy speciális szükségleteinek 
figyelembe vételével kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése 
alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy 
szolgáltatás a mozgássérült embereken túl valamennyi egyéb fogyatékossággal bíró személy is igénybe 
vehessen.  
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége  
 
A Faluházba való bejutás akadálymentesített, azonban az épületen belül található szociális helységek 
elérése már nem.  

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

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége  

 

A településen mozgókönyvtári szolgálat működik. A lakóépületeken nem jellemző az 
akadálymentesítettség megléte. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége  
 
Nem jellemző. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége  
 
Nem valósult meg a településen. 

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)  

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma  

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású intézményben civil fenntartású intézményben  

2009 0 0 0 

2010 n.a  n.a  n.a  
2011 n.a  n.a  n.a  
2012 n.a  n.a  n.a  
2013 n.a  n.a  n.a  
2014 n.a  n.a  n.a  
2015 n.a  n.a  n.a  

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

 
A településen 2014-ben kettő fő értelmileg akadályozott személy élt , akik Komlóra jártak speciális iskolába. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)  

 
A településen élő 2 fogyatékkal élő személy családi háttere rendezett, így nem szükséges  számukra a 
hátránykompenzálás.. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

részleges az akadálymentesítettség közösségi terek teljes akadálymentesítése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)  
 
A település mérete, alacsony lélekszáma miatt az esélyegyenlőség kapcsán használt fogalmak, kategóriák 
többsége nehezen tölthető meg tartalommal. Kimondottan érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek 
nincsenek, a megcélzott társadalmi csoport érdekeinek védelmét és képviseletét legfeljebb közvetett 
módon, más tevékenységük gyakorlása alatt érik el.   
A településen a Polgárőr Egyesület valamint a Vékény Községért Közalapítvány működik.  
 
- Vékény Községért Alapítvány: adományozás, SZJA 1%-ból befolyó összegből gyerekekre fordítanak:pl 
gyereknapra a költségeket, ajándékokat az alapítvány állja. 
- Polgárőr Egyesület: jelenlétükkel a lakosság biztonságérzetét növelik, biztosítják a községben a rend 
betartását, a bűnözés visszaszorítását. 
- Keleti-Mecsek Egyesület: 1994 decemberében alakult meg, szászvári székhellyel, a térség önkormányzatai 
és társadalmi szervezetei alapító tagságával. Jelenleg 22 a tagok száma. 
Az egyesület célja a térség halmozottan hátrányos helyzetéből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás 
folyamatának lefékezése, a térség érdekeinek hatékonyabb megjelenítése a megyében, a  régióban, a 
kistérségi együttműködés létrehozása, koordinálása, továbbá a tagok együttműködésének előmozdítása a 
cél megvalósítása érdekében. 
 
Az egyesület feladatai: 
" gazdasági és vállalkozás építő programok kidolgozása, ill. az azokban való aktív részvétel  
" foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése  
" a fejlesztési célok és programok finanszírozási lehetőségeinek feltárása 
" a természeti és az épített emberi környezet védelme  
" művészeti és kulturális hagyományok megőrzése 
" falusi turizmus feltételeinek megteremtése, fejlesztése 
" a térségi infrastruktúra összehangolt fejlesztése  
" önkormányzati és más térségi szellemi erők összefogása 
" a közbiztonság, közrend biztosításának segítése. A térségi infrastruktúra összehangolt fejlesztése, a vidék 
fejlesztése, területfejlesztés 
 
A megalakulás óta eltelt időszakban az egyesület feladatai közül az idegenforgalom, a falusi turizmus 
feltételeinek megteremtése, fejlesztése jelentette a munka zömét. Az egyesület Tourinform irodát 
működtet, mely a térség idegenforgalmát koordinál ja. 
Az egyesület, mint társadalmi szervezet - jellegének megfelelően kevesebbet tudott tenni a gazdasági 
fejlődés területén, a foglalkoztatás bővítésében, de ezen a téren is vannak már eredményei.  
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az épített és természetes környezet védelme, a kulturális és művészi 
hagyományok ápolása terén komoly eredményeket sikerült elérniük.  
Ma már szinte minden településen rendelkeznek az önkormányzatok olyan helyi rendeletekkel, amelyek az 
épített és természetes környezet védelmét szolgálják, és olyanokkal is, amelyek különböző adóbevételt 
jelentenek- köztük idegenforgalmi adót is. 
 
Az önkormányzatok együttműködésének nagyon jó színtere a Keleti-Mecsek Egyesület, ezzel az a kistérség, 
amelynek települései ezernyi szállal kötődnek egymáshoz, egy olyan összefogást valósított meg, amelyen 
belül, ha kell, szorosabban szövetkezhetnek.  



 41 

Célkitűzése volt a térség infrastruktúrájának fejlesztése is - ennek példája a már megvalósult telefon, víz-
szennyvíz és gázberuházás, amellyel a korszerűség, környezetvédelem terén nagyot léptek előre a 
települések. 
Bár eredeti tervei között nem szerepelt - az egyesület programjai révén nemzetközi kapcsolatok részese is 
volt. 
Az egyesület működésének költségeit a társult önkormányzatok biztosítják, mivel az éves tagdíj minimális 
(1000 Ft/év), ill. az egyes programokhoz, rendezvényekhez, kiadványokhoz igyekszik pályázati úton anyagi 
eszközöket szerezni. 
Az egyesület a vidékfejlesztés terén a legnagyobb eredményének tudhatja be, hogy 2006 évtől a LEADER + 
program munkaszervezetének feladatait látja el, melyek a következők: projektgenerálás, a programmal 
kapcsolatos információk átadása, pályázat kezelés. 
- Mecsek–Völgység–Hegyhát Egyesület: Vékény is tagja. 2006. novemberében létrejött az a vidékfejlesztési 
közösség, mely az önkormányzati vezetőkből, civil szervezetek képviselőiből és vállalkozókból álló 194 
alapító döntése alapján Mecsek-Völgység-Hegyhát nevet viseli.  
Jelenleg 158 tagja van, önkormányzatok, civil szervezetek és az üzleti szféra képviselői.  
A vidékfejlesztési egyesület stratégiai célja a helyi lakosság életkörülményeinek javítása, az egész térség 
gazdasági-, társadalmi életének fejlesztése. Rövid távú célja az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai 
Terv keretén belül az Európai Uniós és a hazai forrásokra támaszkodva létrehozni egy olyan Leader 
akciócsoportot, amely lehetőséget biztosít arra, hogy céljaikat jórészt saját maguk határozzák meg és saját 
közösségük döntsön azok megvalósításáról. 
vagy 
Célként kívánjuk megjelölni, hogy a térség civil szervezetei, vállalkozói, állami szervei közötti 
együttműködés és integráció olyan szintjét érjük el, amely lehetővé teszi minél több egyéni és közösségi 
kezdeményezés ösztönzését és támogatását a térség gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében.  
Célunk továbbá olyan hálózat létrehozása, mely a helyi termelőket és a falusi turizmus szereplőit 
összekapcsolja, ezáltal mindkét fél számára hozzáadott érték termelődhet, a térség gazdasági fejlettségi 
szintéje pedig növekedhet. 
Fontos célok ezen felül a helyi gazdasági szféra fejlesztésének, javításának elérése a rendelkezésre álló 
stratégiai és pályázati eszközök segítségével valamint a helyi közösségi élet felélénkítése, a civil szervezetek 
és az önkormányzatok elképzeléseinek megvalósítása révén.  
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása  
 
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, más helyi partnerek sincsenek.  
Az önkormányzat kizárólag a településen kívüli szervezetekkel, más önkormányzatokkal működik együtt, az 
esélyegyenlőség előremozdítása érdekében.  
Testvértelepülések az alábbiak:  
Székelyfancsal (Erdély, Románia) 
Mellach (Ausztria) 
Asztély (Kárpátalja, Ukrajna) 
 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség  
 
Az önkormányzat részben kötelező feladatainak ellátására, részben önként vállalat feladatainak 
teljesítésére együttműködik a környékbeli településekkel.  Vékény Község Önkormányzata tagja a Komlói 
Kistréségi Többcélú Önkormányzati társulásnak.  A társulás keretében Komlóval és több községi 
önkormányzattal közösen tartják fenn a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, a belső ellenőri csoportot 
valamint az informatikai hálózatot. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Nem releváns. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége  
 
Nem releváns. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.  
 
Nem releváns.  
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai  a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
A településen nincsenek olyan szervezetek, melyek az esélyegyenlőségi program kapcsán az önkormányzat 
partnerei lehetnének.  
 

c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsol atos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 
Az esélyegyenlőségi program megvalósításának, megvalósulásának figyelemmel kísérése a képviselő 
testület feladata. Ennek érdekében szükséges, hogy időszakosan áttekintse a kitűzött feladatok elvégzését. 
Az áttekintés során ki kell kérni azon szervezetek véleményét is, akik a megvalósulásban részt vettek, illetve 
akik az általuk képviselt társadalmi csoporton keresztül érintettek.  Ennek eszköze lehet kérdőíves felmérés, 
vagy személyes interjú. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)  
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonos ítása   
rövid megnevezéssel  

fejlesztés i  lehetőségek meghatározása   
rövid címmel  

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

- kevés  munkahely  
- közfogla lkoztatás  hosszú távú működtetése, 
munkahelyteremtés  

Gyermekek - gyereklétszám csökken  
- A letelepedést, a  helyben maradást ösztönző 
eszközökkel  az elvándorlás  lass ítása    

Idősek - ki s zolgá l tatottság  - szociá l i s  el látórendszer fejlesztése , bővítése  

Nők - gyermekelhelyezés  nehézségei  3 év a latt 
- óvodai elhelyezés feltételeinek kibővítése (bölcsődei 

csoport) 

Fogyatékkal élők - részleges  az a kadálymentes ítettség 
- tel jes  körű a kadálymentes ítés  a  közösségi  
színtereken 

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelöl t  
beavatkozás i  terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-

ségben élők 

Munkahelyteremtés  Vál lalkozások, polgármester, i lletékes munkaügyi központ. 

Gyermekek Gyerek a  jövő  Önkormányzat, csa ládsegítők  

Idősek Szebbkor  Önkormányzat, szociá l i s  el látó intézmények, civi lek 

Nők Bölcs ibe  Önkormányzat, óvodák, csa ládsegítők 

Fogyatékkal  élők Akadál lya l  az életben  Önkormányzat, civi l  s zervezetek 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák is egyenlő tagjai a társadalomnak.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők is hozzájuthatnak a legalapvetőbb szolgáltatásokhoz, az 
oktatás, az egészségügy és a szociális ellátások terén.  
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlődését, fejlesztését.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek szükségleteire; szociális ellátórendszerre, s ezt ennek megfelelően 
formáljuk. Biztosítjuk számukra a nyugodt öregkort. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeknevelés mellett a munkavállalás megkönnyítését.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelésére a közszolgáltatások 
akadálymentesítésére. 
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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  

Intézked

és 
sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése  

A 
helyzetelemzés 

következtetései
ben feltárt 
esélyegyenlőség
i probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumok
kal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az 

intézkedés 
megvalósítá
sának 
határideje  

Az intézkedés 

eredményesség
ét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások 
(humán, 
pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeine
k 
fenntarthatós
ága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Munkahelyterem

tés 

Kevés a 
munkahely. A 

településen sincs 
olyan 
vállalkozás, ami 

az ott élő aktív 
korúakat fel 
tudná 
szippantani, 

akinek 
magasabb 
végzettsége , 

szakirányú 
végzettsége van 
elmegy városba 
dolgozni (ha van 

lehetősége lakni 
is). 

A munkanélküli 

lakosság vissza 
helyezése az 
elsődleges 

munkaerő-piacra 
i l l .a 
közmunkaprogram
ot hosszabb távon 

fenntartani. 

Nemzeti 

Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 

Helyi 
Vidékfejlesztési 
Stratégia 
Vidékfejlesztési 

Program 

Az önkormányzat 
által biztosított 

közfoglalkoztatás 
kiszélesítése, a 
helyi vállalkozások 

megkeresése, 
munkaerő igény 
felmérése, az 
alkalmazás 

feltételeinek 
felmérése, 
folyamatos 

kapcsolattartás 
kiépítése Ezáltal a 
jelenleg 5-10% 
között mozgó 

munkanélküliségi 
arány csökkenhet. 

polgármester 2018.12.31. 5% 

pénzügyi hátteret 

a 
közfoglalkoztatás
hoz állami 

támogatásból, a 
helyi 
munkahelyek 
biztosításához EU 

pályázati 
forrásból lehet 
finanszírozni  a 

vállalkozókat i l l . 
vállalkozóvá 
válást , humán 
erőforrásból 

támogatható  

hosszútávon 
működő helyi, 
i l l . környékbeli 

munkahelyek, 
működő 
gazdaság 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Gyerek a jövő 
gyereklétszám 
csökken 

letelepedést, 

helyben maradást 
ösztönző 
eszközökkel az 

elvándorlás 

„Legyen jobb a 

gyerekeknek!” 
Nemzeti 
Stratégia, 

Nemzeti 

A szülők 

foglalkoztatásának 
megoldása, tartós 
és folyamatos 

munkalehetőség 

polgármester 2018.12.31. 
Pályázati forrás, 
önkormányzati 
támogatás  

pénzügyi, telek 
olcsón 

hosszú távon 

működő helyi, 
i l l . környékbeli 
munkahelyek, 

működő 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései
ben feltárt 

esélyegyenlőség
i probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósítá

sának 
határideje  

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításáho
z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine
k 

fenntarthatós
ága  

lassítása  Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia, 

Helyi 
Vidékfejlesztési 
Stratégia, 
Vidékfejlesztési 

Program 

biztosítása. gazdaság 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Bölcsibe  

3 év alatti 
gyermekek 
napközbeni 
ellátása nem 

biztosított 

2016.szeptemberé

ben induló 
szászvári Hársvirág 
Óv 
oda bölcsődei 

csoportjába  való 
elhelyezésük 

Nemzeti Reform 

Program, 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 

Stratégia, 
 

Bölcsődei csoport 
létrehozása 

polgármester, 
óvodavezető 

2016.12.31. 

Legalább 5 fő 
gyermek nap-
közbeni 
ellátásának 

megoldása 

Megfelelő 

szakképzettségű 
gyermekgondozó
k megléte. 
Önkormányzati 

pályázati 
pénzügyi forrás. 

bölcsőde 
fenntartásának 
folyamatosság

a 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Szebbkor 

sok az 
egyedülálló idős 
ember, aki 
önmaga 

ellátásáról nem, 
vagy csak 
nehezen tud 
gondoskodni 

,kiszolgáltatottsá
g 

A nappali ellátásba 
bevont 

gondozottak 
számának 
növelése,. 

önkormányzat 
gazdasági 
programja, 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

 

bővíteni a jelenleg 
is hozzáférhető 
szolgáltatásokat, 
jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 
megszervezése 
szociális 

ellátórendszer 
fejlesztése 

polgármester 2018.12.31. 

A nappali 
ellátásban 

részesülők 
számának 
legalább 25%-os 
növekedése. 

Önkormányzati 

forrás, 
szakképzett 
gondozók. 

A személyi és 
tárgyi 

feltételek 
folyamatos és 
hosszútávú 
biztosítása. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézked
és 

sorszám
a  

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése  

A 
helyzetelemzés 
következtetései
ben feltárt 

esélyegyenlőség
i probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumok
kal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósítá

sának 
határideje  

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításáho
z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeine
k 

fenntarthatós
ága  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Akadállyal az 

életben 

A közösségi 
színtér 
részlegesen 

akadálymentesít
ett. 

közösségi terek 
teljes 

akadálymentesítés
e 

helyi 

önkormányzat 
gazdasági 
programja, 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 
Országos 

Fogyatékosügyi 
Program, 
Országos 
Területfejlesztés

i  Koncepció, 
Országos 
Fejlesztéspolitik

ai Koncepció 

Az 
akadálymentesíté
ssel összefüggő 

beruházások 
megvalósítása. 

polgármester 2018.12.31. 

Az 

akadálymentesít
ett intézmények 
és a 
megvalósult 

köztéri 
akadálymentesít
ési beruházások 

száma. 

 Elsősorban 
pályázati  

források. 

Mindenkori 
kormányzati 
/központi/ és 
helyi 

önkormányzati 
célok 
egybeesése. 

 
 

 

 



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 é s esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő -testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.  
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.  
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

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.  
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Nyilvánosság 

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

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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



 

 52 
 

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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