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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Hantos Község Önkormányzat 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 
 

Hantos és környéke már ősidők óta lakott hely volt. Területén kőkori, római kori leletek kerültek 

felszínre. A Hantos név, mint ősi személynév már 1211-ben felbukkan. A település neve a 15. 

században, mint Hantosegyháza tűnik fel, ami azt bizonyítja, hogy ekkor már egyháza is volt. A 

település a török idők előtt a Hantosszéki kun kapitányság központja volt. 

1526-ban a települést a törökök elpusztították, sokáig lakatlan maradt. 1649-ben Csajágy Gergely 

a birtokosa. 1660-tól több nemes család (Fiáth, Nagy, Batthyány, Zichy, Sennyey, stb) is 

birtokosa volt. A 18. században, mint két különálló település (Kis- és Nagyhantos) van 

feltüntetve. Ezek egyesüléséből született a 20. században a jelenlegi Hantos. 

 

Hantos község Fejér megye déli részén, Székesfehérvártól 35 km-re, Dunaújvárostól 26 km-re 

található. Megközelítése a két nagyvárost összekötő 62. számú főútról, Sárosd felé és azon 

keresztül Mezőfalva irányába haladva lehetséges. 

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2012 962 bázis év 

2013 971 100,9% 

2014 977 100,6% 

2015 951 97,3% 

2016 947 99,6% 

2017 926 97,8% 

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

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

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési 
index 

2012 156 138 113,04% 

2013 158 147 107,48% 

2014 156 153 101,96% 

2015 159 152 104,61% 

2016 158 143 110,49% 

2017 150 146 102,74% 

 

 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó 
jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2012 10 25 -15 

2013 36 19 17 

2014 9 17 -8 

2015 19 19 0 

2016 18 33 -15 

2017 16 24 -8 

 
Ez az adat a település vonzerejét mutatja.  

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élveszületések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2012 14 11 3 

2013 9 11 -2 

2014 12 15 -3 

2015 6 8 -2 

2016 11 9 2 

2017 8 14 -6 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Hantoson 926 fő lakónépességre vonatkoztatva kell áttekinteni az esélyegyenlőség 

megvalósulását. Az öregedési index 100 felett van, így Hantos elöregedőnek számít. Az idősek 

fokozottabb ellátására van szükség. (A gyermekek alacsonyabb számossága nem jelenti azt, hogy 

ők ne igényelnének fokozott figyelmet.) Mindemellett a községre az elvándorlás jellemző. 

 

A településen kultúrház működik. 

Az évek során átadásra került az arzénmentes ivóvízrendszer, és a földgáz bevezetése, valamint a 

telefonhálózat, a kábeltévé és szélessávú internet hálózat kiépítése is befejeződött. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Küldetésünk az esélyegyenlőség szempontjából fókuszban lévő célcsoportokra vonatkozóan 

megfogalmazott intézkedések megvalósításának a biztosítása a rendelkezésre álló eszközökkel. 

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Hantos Község Önkormányzat 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).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

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. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az Ebktv. 31§-ának rendelkezése alapján Hantos Község Önkormányzat ötévente öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal 

élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 

határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani az 

egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre. Biztosítani kell az oktatás és a képzés területén a jogellenes 

elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű 

hozzáféréshez szükséges intézkedéseket. Oda kell figyelni a közszolgáltatásokhoz, valamint az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 
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intézkedésekre, és olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-

piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a meghatározott 

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 módosítani kell. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53§ (1) 

bekezdése alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és 

működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 

„A KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FŐBB FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

I. A helyi közügyek valamint a helyi önkormányzati feladatok: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 

fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása); 

3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy {köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovarés 

rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásai védelme; 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás; 

12.honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítései 

lehetőségeinek biztosítása ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás 

20. távhőszolgáltatás 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat e|látásért felelősnek minősül. 

II. Önként vállalt önkormányzati feladatok: 

1. méltányos szociális ellátások, helyi lakásfenntartási támogatás nyújtása, átmeneti segély, 

temetési segély, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás nyújtása 

2. első lakáshoz jutók támogatása 

3. térítési díjak átvállalása, 
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4. Gyvt-n felül további kedvezmény biztosítása, 

5. nemzetközi kapcsolatok ápolása, 

6. kitüntetések adományozása,  

7. széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása ( falunap,advent stb. ) 

8. civil szerezetek anyagi támogatása”2 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 

feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 

társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 

által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program 

tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 

vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 

fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 

térbeli kialakítását és elrendezését, a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása 

mellett. 

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint 

a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

„A település a II. világháború befejezéséig Nagylók községhez tartozott. 

l950-ben alakult önálló községgé. 1977. március 3l-ig volt önálló, majd l977. április l-től közös 

Tanácsban társközségként vállalt szerepet. 

A rendszerváltás után a helyhatósági választáson 8 tagú települési képviselőt választottak. 

A választást követően 1990. december 27-től a képviselő-testület körjegyzőséget hozott létre a 

korábbi székhely községgel: Nagylókkal. 

A körjegyzőség megszüntetését kimondta a képviselő-testület és l992.január l-től önálló hivatalt 

hozott létre. 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január 1-vel Sárosd Nagyközségi 

Önkormányzattal hozott létre körjegyzőséget. 2010. január 1-vel felmondva Sárosd Nagyközségi 

Önkormányzattal létrehozott körjegyzőségi megállapodást Nagylók Községi Önkormányzattal 

megalakították Nagylók-Hantos Községek Körjegyzőséget. 2013. január 1-től Nagylók Községi 

Önkormányzattal közösen létrehozta Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatalt. 

                                                           
2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2014.(XI.12.) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3. melléklet 
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Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 1-től Mezőfalva Nagyközségi 

Önkormányzattal – 2008. szeptember 1-től kiegészülve Daruszentmiklós Községi 

Önkormányzattal – Közoktatási Társulást hozott létre, mely Társulás keretében Hantoson egy 

vegyes csoportos óvoda, 6 osztályos általános tagiskola működött. Jogszabályi változások miatt az 

alapfokú oktatási feladatokat 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Dunaújvárosi Tankerületéhez tartozó Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő 

Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hantosi tagiskolája működik 6 évfolyammal. Az óvodai 

nevelés feladatai ellátásáról 2013. július 1-től az Önkormányzat az általa létrehozott Hantosi 

Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde intézmény fenntartásával gondoskodik. 

A területi védőnői alapellátási és iskola-egészségügyi közszolgáltatási feladatok ellátásáról 

az Önkormányzat Nagylók Községi Önkormányzattal kötött megállapodás keretében 

gondoskodik. Az Önkormányzat a központi orvosi ügyelet feladatai ellátásáról Sárbogárd Város 

Önkormányzatával és Nagylók Községi Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződéssel 

gondoskodik.”3 

 

„Az Önkormányzat az Mötv. 44.§ (1) bekezdése alapján Nagylók Község és Hantos Község 

Önkormányzatok működésével valamint az Önkormányzatok polgármesterei vagy jegyzői 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátása és az Önkormányzatok egymás közötti valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolására Nagylók Községi Önkormányzattal közösen Nagylóki 

Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn. 

Gyermekjóléti szolgálat valamint gyermekek átmeneti nevelésével kapcsolatos- helyettes 

szülő feladatai továbbá a szociális feladatai - szociális étkezés, házi segítségnyújtás, családsegítés - 

ellátására Sárbogárd Város Önkormányzatával valamint Nagylók Község Önkormányzatával 

közösen Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulást hozott létre és tart fenn. 

Az Önkormányzat integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására több 

önkormányzattal közösen a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

tagja.” 4 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez szükséges adatok az Országos 

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TeIR), a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) által szolgáltatott a Területi statisztikai adatok rendszeréből (TSTAR) és 

Népszámlálási adatokból, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal adataiból, Önkormányzati adatokból, 

valamint helyi adatgyűjtésből lettek összegyűjtve. 

Az adatgyűjtés során adathiányok mutatkoznak a lakásállomány tekintetében. Gyermekek esetén 

védelembe vétel és veszélyeztetettség, gyermekorvosi, valamint bölcsődei ellátás tekintetében 

merülnek fel adathiányok. Védőnői szolgáltatásról Hantosra vonatkozóan nincs külön adat, mivel 

Nagylók Község Önkormányzatával közös Védőnői szolgálatot működtet. 

 

 

                                                           
3 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2014.(XI.12.) 

önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. melléklet 
4 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2014.(XI.12.) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2. melléklet 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Jelentése: olyan személy vagy 

személyek, akik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből 

önerőből kilépjenek. 

E terület vonatkozásában az 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 

 2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól, 

 Ebktv. 8. és 9. § 

jogszabályi rendelkezéseket vesszük alapul. 

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A Szt. 4. § és a Cst. 4. § értelmében 

jövedelem az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként 

meghatározott vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori 

legkisebb munkabér összegét. 

vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi 

szolgáltatónál kezelt összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát meghaladja. 

 

A település lakásállományának 74%-áról mondható el, hogy összkomfortos, viszont a lakások 99%-

ban rendelkeznek bekötött villamosenergia ellátással, ami azt jelenti, hogy a lakásállomány 

mindössze 1%-a nem rendelkezik semmilyen komfort fokozattal. 

Valamint a település lakosságának 28%-a rendelkezik személygépkocsival is. 

Lakossági eladósodottságról, lakbér-, illetve egyéb közüzemi díjtartozásokról nincs adat. 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

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

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Az elmúlt években a regisztrált munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat. A 2013-as évet kivéve 

arányaiban az 50, illetve 55 év feletti álláskeresők száma a legmagasabb. A nyilvántartott munkanélküliekből 

kevesebb, mint 50% tartósan álláskereső, kivéve a 2015-ös évet, ahol ez meghaladta a nyilvántartottak 



 12 

számának a felét. Általában magasabb arányú a munkanélküliség a nők, mint a férfiak körében. A 

pályakezdők körében a nyilvántartott álláskeresők száma egyik évben sem haladta meg Hantoson az 5%-ot. 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoportok szerint 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fő 50 50 29 23 19 18 

20 éves és fiatalabb 
Fő 3 2 0 3 1 2 

% 6,0% 4,0% 0,0% 13,0% 5,3% 11,1% 

21-25 év 
Fő 7 8 3 3 2 1 

% 14,0% 16,0% 10,3% 13,0% 10,5% 5,6% 

26-30 év 
Fő 7 4 2 2 2 2 

% 14,0% 8,0% 6,9% 8,7% 10,5% 11,1% 

31-35 év 
Fő 6 5 4 2 1 0 

% 12,0% 10,0% 13,8% 8,7% 5,3% 0,0% 

36-40 év 
Fő 4 6 4 0 3 3 

% 8,0% 12,0% 13,8% 0,0% 15,8% 16,7% 

41-45 év 
Fő 5 7 4 2 -  2 

% 10,0% 14,0% 13,8% 8,7% 0,0% 11,1% 

46-50 év 
Fő 6 6 1 0 3 0 

% 12,0% 12,0% 3,4% 0,0% 15,8% 0,0% 

51-55 év 
Fő 9 7 4 1 2 1 

% 18,0% 14,0% 13,8% 4,3% 10,5% 5,6% 

56-60 év 
Fő 3 4 5 5 1 4 

% 6,0% 8,0% 17,2% 21,7% 5,3% 22,2% 

61 év feletti 
Fő 0 1 2 5 4 3 

% 0,0% 2,0% 6,9% 21,7% 21,1% 16,7% 

 

 
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és  
aránya nemenként 

Év  

180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküliek 

aránya 

180 napon túl nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, 180 napon túl  
nyilvántartott álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 44 10 12 22 45,5% 54,5% 

2013 32 7 9 16 43,8% 56,3% 

2014 48,2 6 8 14 42,9% 57,1% 

2015 52,1 6 6 12 50,0% 50,0% 

2016 36,8 2 5 7 28,6% 71,4% 

2017 33,3 1 5 6 16,7% 83,3% 

 

 
A százalékos arányok arra mutatnak rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma  
nemenként 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2012 91 90 181 2 2,2% 4 4,4% 6 3,3% 

 2013 89 90 179 2 2,2% 4 4,4% 6 3,4% 

 2014 86 83 169 0 0,0% 1 1,2% 1 0,6% 

 2015 83 86 169 1 1,2% 2 2,3% 3 1,8% 

 2016 79 77 156 - 0,0% 1 1,3% 1 0,6% 

 2017 78 69 147 0 0,0% 1 1,4% 1 0,7% 

  

 
A táblázatból nyert adatok egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a 
figyelmet. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az alacsony iskolai végzettség nem befolyásolja a foglalkoztatottság kérdését. Minimum általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik a nyilvántartott álláskeresők 95%-a minden vizsgált évben. 2015-ös év kivételével, 

a munkanélküliek több mint 50%-a még ennél is magasabb végzettséggel rendelkezik. 

A felnőttoktatás nem működik a településen, bár az iskolázottság nem indokolja általános iskolai 

felnőttoktatás elindítását. 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola  
8. évfolyamát elvégzett  

15 éves és idősebb népesség,  
a megfelelő korúak százalékában 

Iskolai végzettséggel nem rendelkező 
15 éves és idősebb népesség,  

a megfelelő korúak százalékában 

Férfi Nő Férfi Nő 

  % % % % 

2001 89,2 79,4 10,8% 20,6% 

2011 93,2 88,1 6,8% 11,9% 

 

 
A HEP összeállításának időpontjában a 2001. és a 2011. évi népszámlálásból állnak rendelkezésre települési 
adatok. 

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 végzettség 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 50 0 0,0% 22 44,0% 28 56,0% 

2013 50 2 4,0% 22 44,0% 26 52,0% 

2014 29 0 0,0% 12 41,4% 17 58,6% 

2015 23 0 0,0% 14 60,9% 9 39,1% 

2016 19 1 5,3% 7 36,8% 11 57,9% 

2017 18 0 0,0% 5 27,8% 13 72,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban vannak az 
alacsony iskolai végzettségűek. 

 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatási programnak jelentős szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásban, 

ugyanis a közfoglalkoztatottak aránya az aktív korú lakosság 3-4%-a. 

Településünkön roma lakosságról nincs adat, így a roma lakosság közfoglalkoztatottsága nem 

releváns. 

 

 

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 helyben munkavállalás esélye csekély mértékű, településünkön kevés a vállalkozás, ami az 

aktív lakossághoz mérve csak minimális mennyiségű munkavállalót képes befogadni. 

Közelünkben elhelyezkedő két nagyváros (Székesfehérvár és Dunaújváros) sok munkalehetőséget 

biztosít. Megközelítésük nehézkes ugyan, de nem lehetetlen. 

Hantos község közlekedési szempontból nehezen elérhető. Az országosan kiépített vasúthálózat 

közvetlenül nem érinti, két szomszédos településen (Sárosd és Nagylók) elérhető a legközelebbi 

vasútállomás. Azonban a helyi autóbusz menetrend nincsen összhangban a vasúti 

menetrendekkel, így a vasúti közlekedés munkavállalás céljából nem a legcélszerűbb. 

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésnek is megvannak a nehézségei. Tanítási 

időszakban az ingázó iskolások miatt a járatok sűrítve vannak, de a tanítási idő végeztével 

ritkulnak a járatok. Tanítási időszakon kívül nagyon sok napközbeni járatot nem indítanak, mert 

az utasforgalom nem teszi indokolttá, viszont így csökkennek a városokba való bejutás esélyei. 

A nagyvárosi vállalatok céges buszjáratokkal küszöbölik ki a helyi közlekedés hiányosságait. 

Különjáratot indítanak, melyek felveszik a környék kistelepülésein élő munkavállalóikat, majd 

műszak végeztével ugyanezen az útvonalon haza is viszik őket. 

A lakosságnak azon részéből, aki rendelkezik személygépjárművel, vannak, akik saját tulajdonú 

személyautójukat választják a munkába járáshoz. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Településünkön nem működik ilyen program. A Sárbogárdi Járás részeként a fiataloknak 

Sárbogárdon a Foglalkoztatási Osztályon keresztül van lehetősége ingyenes továbbképzéseken 

részt venni. 

 

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Felnőttoktatásra településünkön nincs lehetőség, bár az iskolázottság ennek biztosítását nem is 

teszi indokolttá.  

Településünkön élőknek a Sárbogárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül van 

lehetősége ingyenes képzéseket elvégezni. Illetve a Sárbogárdi Család és Karrier Pont is indít a 

térségben ingyenes tréningeket, képzéseket. 

 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Mivel mélyszegénységről és roma lakosságról nincs adat, így a kérdés nem releváns. 

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés nem történik. 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyeknek adható pénzbeli és 

természetbeni ellátási formák: 

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, illetve a különös méltánylást 

érdemlő személyes élethelyzetére figyelemmel pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 

(2) A különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel nyújtható pénzbeli 

szociális ellátás a tartós ápolást végzők időskori támogatása. 

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) a járási hivatal 

aa) időskorúak járadékát, 

ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, 

ad) gyermekek otthongondozási díját, 

ae) ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat, emelt összegű ápolási díjat; 

b) a képviselő-testület települési támogatást 



 17 

állapít meg. 

… 

47. § (1) Természetbeni szociális ellátásként a járási hivatal 

a) alanyi közgyógyellátást, illetve normatív közgyógyellátást, és 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot 

állapít meg.” 5 

 

Az aktív korúak számához képest az álláskeresési segélyben részesülők száma minden évben 1% 

körüli vagy annál is kisebb érték. Nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva ez az érték az 

utóbbi 3 évben 30%-nál magasabb érték. Az éves adatok arra engednek következtetni, hogy azok, 

akik jogosultak álláskeresési járadékra, igénybe is veszik annak folyósítását. Rendszeres szociális 

segélyt, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatást is vesznek igénybe. Ennek száma a 

munkanélküliek számával arányosan csökken, az elmúlt években csökkent a bejelentett 

munkanélküliek és a szociális segélyben részesülők száma egyaránt. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) 
Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2012 675 2 0,3% 

2013 679 10 1,5% 

2014 664 4 0,6% 

2015 660 7 1,1% 

2016 656 7 1,1% 

2017 646 7 1,1% 

 

 
Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a 
rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 

                                                           
5 Részlet a Szt. 25. §-ából és 47. §-ából 

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

Év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak 

Fő Fő % 

2012 50 8 16,0% 

2013 50 10 20,0% 

2014 29 4 13,8% 

2015 23 7 30,4% 

2016 19 7 36,8% 

2017 18 7 38,9% 

 
A kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a 
rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 

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

Év 

Rendszeres szociális 
segélyben részesülők 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

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

Foglalkoztatást  
helyettesítő támogatás 

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

2012 18   2,67% 22 44,00% 

2013 19   2,80% 20 40,00% 

2014 10   1,51% 20 68,97% 

2015 10 1 1,52% 18 78,26% 

2016 7 1 1,07% 6 31,58% 

2017 8 1 1,24% 7 38,89% 

 

 
Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, 
vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, 
aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító 
jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. 

 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 



 19 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

Lakásállomány tekintetében adathiányok mutatkoznak, így a fejezet elemzése nem releváns. 

 

 

a) bérlakás-állomány 

 

 

b) szociális lakhatás 

 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma 

2012 61 0 

2013 58 0 

2014 51 0 

2015 35 0 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

 

 
A 2016-os és a 2017-es évben adathiányok mutatkoznak. 

 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

Lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma csökkenő tendenciát mutat, bár a 

2016-os és 2017-es évekről nincs erre vonatkozó adat. 

 

 

f) eladósodottság 

 

Adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma nullás adat. 

 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Hantos közigazgatási területéhez tartozik Kishantos és Hantos-telep. Mindkét külterület lakott, 

közműszolgáltatás ugyanolyan mértékben elérhető, mint Hantoson. 

A közösségi közlekedés hozzáférhető, mindkét külterületnél kijelölt buszmegállók találhatók. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Hantos területén nincsenek telepek, sem szegregátumok, így a fejezet elemzése nem releváns. 

 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

1997. évi CLIV. törvény előírja 

„153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 

alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben 
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intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a 

szükséges intézkedések meghozatalát.”6 

Szt. értelmében 

„56. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. 

(2) A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a 

szakosított ellátásokat. 

57. § (1) Szociális alapszolgáltatások 

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

c) az étkeztetés, 

d) a házi segítségnyújtás, 

e) a családsegítés, 

f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

g) a közösségi ellátások, 

h) a támogató szolgáltatás, 

i) az utcai szociális munka, 

j) a nappali ellátás. 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 

b) a rehabilitációs intézmény, 

c) a lakóotthon, 

d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, 

e) a támogatott lakhatás, 

f) az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja.”7 

Ebktv. rendelkezése értelmében 

„24. § Az egyenlő bánásmód követelményét a szociális biztonsággal összefüggésben érvényesíteni 

kell különösen 

a) a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint 

b) a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során. 

25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátással összefüggésben 

érvényesíteni kell különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül 

a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, 

b) a gyógyító-megelőző ellátás, 

c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, 

d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.”8 

 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

 

Hantos Község Önkormányzat az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést Nagylók 

Község Önkormányzatával és Sárosd Nagyközség Önkormányzatával együttműködésben, 

valamint a Sárbogárdi és Székesfehérvári Járás biztosítja. 

 

 

                                                           
6 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
7 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
8 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Az idősebb korosztály számára rendszeresen érkeznek Székesfehérvárról mobil szűrővizsgálatot 

ellátó egységek. Gyermekek kötelező szűrővizsgálatairól és a prevencióról a Nagylók településsel 

közösen működő Védőnői Szolgálat és Házi gyermekorvos gondoskodik a településen kialakított 

rendelőben és rendelési időben. 

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Koragyermekkori fejlesztés zajlik a mini bölcsődében-óvodában, illetve fejlesztési lehetőség az 

iskolás korosztály számára is elérhető. A fejlesztéshez szükséges humán erőforrást a Sárbogárdi 

Járás, a technikai feltételeket a település biztosítja. 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetést a helyi óvoda-mini bölcsőde konyhája biztosítja a bölcsődei ellátást, óvodai 

nevelést, iskolai oktatást és a szociális étkezést igénybe vevők számára. Az étrendet a helyi 

élelmezésvezető állítja össze úgy, hogy az mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes 

összetételű, valamint biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő, illetve megfelelő 

konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen. 

 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A helyi általános iskola biztosít a tanulói számára délutáni sportfoglalkozásokat, illetve a hantosi 

Simon László Művelődési Ház biztosít helyet az iskolai kereteken túl működő sportolási 

lehetőségeknek minden korosztály számára. Ünnepek, jeles napok alkalmával az önkormányzat 

sportversenyeket szervez. 

 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Személyes gondoskodást nyújtó intézmények a településen nem működnek. 

 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Hátrányos megkülönböztetés, vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor nem történik. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Lehetőség van rendszeres szociális segélyben részesülni, úgymint egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Továbbá 

közgyógyellátás és ápolási díj is igényelhető. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Hantos szívében lévő zöld övezet, amit Gyermekeink Parkjaként is nevezünk, a település 

egyik legnagyobb közösségi színtere. Itt található az iskola, óvoda épülete, gyermekjátszótér, 

fitness park, és a település második legnagyobb közösségi színtere, a művelődési ház. 

A park ad otthont számos kültéri rendezvénynek, mint a májusfaállítás, kihívás napja, 

pünkösdi öt- és hétpróba, Jurta Napok (hantosi falunapok). 

Közösségünk legnagyobb fóruma a település hirdető táblái, amelyeken minden fontos 

információ kitűzésre kerül, így mindenki számára elérhetővé teszik, azok számára is, akik 

nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, mert a másik jelentős fórum a művelődési ház 

közösségi oldala a Facebookon. 

 

 

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

 

Településünkön nem élnek etnikai csoportok, így konfliktusok nincsenek, ezeket kezelni nem 

kell, ez a pont esetünkben nem releváns. 

 

 

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

 

Minden évben megrendezésre kerülnek nevelési és oktatási intézményeink jótékonysági báljai, 

amelyeken a helyiek részvételükkel az óvodás és iskolás gyermekeket támogatják. 

Településünkön megrendezésre kerülő kisebb-nagyobb közösségi rendezvényeket, a helyi kis- és 

nagyvállalkozók kisebb-nagyobb felajánlásokkal rendszeresen támogatják. 

Nagyobb közösségi rendezvényeinken a lakosság rendszeresen vállal önkéntes munkát. A 

közösség női tagjai főzéssel, sütéssel, kézműveskedéssel, az urak sátor és színpadállítási 

munkálatokba szoktak besegíteni. (Falunapi hagyomány a jurta felállítása, amit a település idősebb 

tagjai végeznek évről évre.) 

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Roma nemzetiségi önkormányzat településünkön nem működik, nem releváns. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

anyagi forrás hiánya élelmiszercsomag-osztás, Élelmiszer Bank 

 ruhaosztás 

 tűzifaosztás 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

A gyermekek helyzetét tekintve több területen is adathiányok mutatkoznak. 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A Gyvt-ben meghatározott 

„n) veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza”9 

„68. § (1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 

biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.”10 

„ ...... (2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

15. § (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a gyermekétkeztetés, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása, 

d) gyermekek esélynövelő szolgáltatásai. 

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

b) a védelembe vétel, 

c) a családbafogadás, 

d) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

e) a nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

h) az utógondozói ellátás elrendelése, 

i) a megelőző pártfogás elrendelése.”11 

                                                           
9 veszélyeztetettség Gyvt. 5. § n) pont 
10 védelmbe vétel Gyvt. 68. § (1) bekezdés 
11 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14. § és 15. § 
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„16. § (1) Az e törvényben meghatározott, a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és 

hatásköröket 

a) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 

b) a gyámhatóság 

gyakorolja. 

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a helyi önkormányzat képviselő-testületének 

feladat- és hatáskörébe tartozó eljárásoknál az illetékességet a gyermek szülői felügyeletet 

gyakorló szülőjének, gyámjának lakóhelye határozza meg.”12 

„67/A. § (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 

családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az 

Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 

legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 

hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli 

vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt.”13 

„A jogosult gyermek számára a gyámhatóság törvényben meghatározott feltételek szerint 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.”14 

„32. § (1) A menekült és az oltalmazott az elismerésről szóló határozat közlésétől számított 

legfeljebb 30 napig jogosult a befogadás anyagi feltételeinek igénybevételére, valamint a 

jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra. A befogadott az elismerésről szóló 

határozat közlésétől számított 30 napig jogosult befogadó állomáson vagy annak megfelelő 

más szálláshelyen történő elhelyezésre és ellátásra. 

(2) A menedékes jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint a külön jogszabályban 

meghatározott ellátásra és támogatásra.”15 

 

 

                                                           
12 Gyvt. 16. § 
13 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. § 
14 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt. 18. § (1) a) pont 
15 magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek 2007. évi LXXX. törvény, 32. § 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

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

lakhatási helyzete 

 

Adathiányok mutatkoznak a fejezettel kapcsolatban, főként a 2013-as, 2014-es és 2015-ös években. 

A további évek adatai arra engednek következtetni, hogy a téma fokozottabb figyelmet igényel, 

mert a védelembe vett gyermekek száma emelkedett. Ez a számszerű emelkedés viszont azt 

mutatja, hogy a jelzőrendszer helyesen működik a településen, és megteszik a szükséges lépéseket 

a gyermekek családban való nevelkedéséhez, egészséges testi és lelki fejlődése érdekében (2012-

ben 1 fő, 2016-ban 3 fő, 2017-ben 7 fő). 

A veszélyeztetett gyermekek számáról csak 2012-es adat áll rendelkezésre a HEP elkészítésekor. 

(12 fő) 

A 2012-es év adata szerint a védelembe vett és a veszélyeztetett gyermekek számaránya 1:12, 

vagyis nem volt minden veszélyeztetett gyermek védelembe véve. 

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a 2012-es és 2014-es év között 

hozzávetőlegesen stagnált, majd a 2014-es évtől kezdve csökkenő tendenciát mutat. (2012-ben 51 

fő, 2013-ban 47 fő, 2014-ben 53 fő, 2015-ben 46 fő, 2016-ban 31 fő, 2017-ben 21 fő) 

 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Ezen a területen adathiányok mutatkoznak. 

Amit biztosan tudunk, hogy óvodáztatási támogatásban nem részesült senki 2012-2015. közötti 

években. 

 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Ezen a területen sem áll rendelkezésre az elemzéshez elegendő adat. 

Nyári étkeztetésben részesülők száma 2017-ben 5 fő. 

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem rendelkezünk magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekkel kapcsolatban 

adatokkal. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Nem releváns. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében 

„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg.”16 

 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

Hantosnak nincsen betöltött védőnői álláshelye. A településen Nagylóki Közös Önkormányzat 

Védőnői Szolgálata gondoskodik mindkét község, így Hantos védőnői ellátásának biztosításáról. 

Településünkön az elmúlt évek (2012-2017. között) 36-46 ellátott jutott egy védőnőre. 

 

 

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Gyermekorvosi ellátás területén adathiányok mutatkoznak, de településünkön házi gyermekorvos 

álláshely nincs betöltve, gyermekorvosi ellátást Nagylók és Sárosd községekkel közösen látja el a 

körzeti megbízott. 

 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Óvodai-bölcsődei keretek között biztosított a gyermekek korai fejlesztése, rehabilitációja 

szakképzett gyógy- és fejlesztő pedagógusok bevonásával. 

 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A Sárbogárdi Járás részeként gyermekjóléti alapellátásról a Sárbogárdi Egyesített Szociális 

Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gondoskodik. Van megbízott családsegítő, aki 

hetente kétszer ügyfélfogadást tart a településen. 

 

 

e) gyermekvédelem 

 

A településen jelzőrendszer működik. 

 

                                                           
16 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Mötv. 13. § (1) bekezdés 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A jelzőrendszer minden esetben és helyzetben igénybe vehető. 

 

 

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

 

Minden korosztály számára biztosított szabadidős tevékenység a Művelődési Házban. 

A helyben működő általános iskola délutáni szakköröket, szünidőben táborokat szervez a tanulói 

számára. Egyéb szünidei tevékenységeket az önkormányzat is biztosít minden korosztály számára. 

 

 

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

 

A gyermekétkeztetést az óvoda konyhája biztosítja a nevelési és oktatási intézmények, illetve a 

szociális étkezést igénybe vevők számára. Hétvégén nincs, viszont a szünidő nagy részében is 

biztosított. 

A hantosi iskolában 1-6. évfolyam működik, így minden tanuló ingyenes tankönyvben részesül. 

 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor nem történik. 

 

 

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

keretein belül 

 

Szociális alapú kedvezményes étkeztetés igénybe vehető. 

A Gyermekjóléti Szolgálat közbenjárásával szociális csomagosztás van a településen. 

 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Fogalmak: 

„kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló”17 

                                                           
17 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók Nkt. 4. § 13. pont 
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„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd”18 

„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek”19 

„aránytalan teher: ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest 

lényegesen nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy 

a szülőnek”20 

 

 

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

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

 

Az óvodai, iskolai nevelés, oktatás településünkön integráltan működik. 

 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Gyógypedagógiai ellátásról óvoda tekintetében a Sárbogárdi Járás, iskola tekintetében a 

Dunaújvárosi Tankerület gondoskodik. 

 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

 

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, valamint az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció nem történik. 

 

 

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

mutatkozó eltérések 

 

Településünkön egy iskola működik. A környékbeli intézmények között a tanulóink iskolai 

eredménye nem tér el, a helyi oktatás hatékonynak mutatkozik. 

 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Iskolánkban mentor program működik. 

                                                           
18 sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Nkt. 4. § 25. pont 
19 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók Nkt. 4. § 3. pont 
20 aránytalan teher Nkt. 4. § 2. pont 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

gyermeki tudatlanság felvilágosító órák, prevenció, érzékenyítés 

bölcsődei ellátás, óvodai nevelés,  

iskolai oktatás 

óvoda-bölcsőde közös intézmény,  

iskola épület fejlesztése 

szabadidő délutáni foglalkozások, szakkörök, táborok 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

„(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 

szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 

intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket 

és a fogyatékkal élőket.”21 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

„12. § (1) A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem 

járhat más munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával. 

(2) Munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve 

nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. 

(3) A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka 

természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-

piaci viszonyokat kell figyelembe venni.”22 

„8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 

a) neme, 

b) faji hovatartozása, 

c) bőrszíne, 

d) nemzetisége, 

e) nemzetiséghez való tartozása, 

f) anyanyelve, 

g) fogyatékossága, 

h) egészségi állapota, 

i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

j) politikai vagy más véleménye, 

k) családi állapota, 

l) anyasága (terhessége) vagy apasága”23 

 

 

                                                           
21 Magyarország Alaptörvénye XV. cikk 
22 Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. § 
23 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Népességi adatok szerint a lakosságban a férfiak száma magasabb, mint a nőké. Foglalkoztatási 

számuk is magasabb. 

Nők foglalkoztatása növekvő tendenciát mutat, míg a munkanélküli nők száma csökken. A 2015-

2016. évben volt egy fordított irányú változás, a munkanélküliség nőtt, a foglalkoztatottság 

csökkent, de ez a 2016-os évtől újra a korábbi évek arányait mutatja. 

A településen kevés munkalehetőség található, de jellege szerint a nők és férfiak számára is 

ugyanúgy megvan a lehetőség. 

Bölcsődék terén adathiányok mutatkoznak, de az óvodai férőhelyek lehetővé teszik a nők számára 

a munkavállalást. 

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

 

Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban nem alacsonyabb a résztvevő 

férfiak számánál. 

 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az iskolai végzettség nem befolyásolja a nők elhelyezkedési lehetőségeit. Településünkön nem 

jellemző alacsony iskolai végzettség, nők körében sem. A 2011-es népszámlálási adatok szerint az 

aktív korú nők mintegy 88,1%-a rendelkezik legalább általános iskolai végzettséggel és 

mindösszesen 11,9%, akik nem. Az elmúlt évek adatai szerint a munkanélküliek száma aránya 

viszont ennél jóval alacsonyabb, mindössze 8,1-3,2% között mozog a 2012-2017-es években és 

csökkenő tendenciát mutat. Vagyis az iskolázottság nem befolyásolja a munkavállalást a nők 

körében sem. 

 

 

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

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem működik. 

 

 

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.) 

 

Bölcsődei adatok terén hiányosságok mutatkoznak, családi napközi a településen nem működik. 

Az óvoda férőhelyek száma lehetővé teszi a településen élő 3-6 éves korú gyermekek 

óvodáztatását, óvodai elhelyezését, férőhelyhiány nem mutatkozik. 

A munkaerő-piaci és a családi feladatok összeegyeztetését segítik a rugalmas munkaidők és az, 

hogy a köznevelési intézmények nyitva tartása alkalmazkodik a munkaidőhöz. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A Védőnői Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindenki számára elérhető. A 

két szakszolgálat szoros együttműködésben gondoskodik a családok, az anya és a gyermekek 

jólétéről. 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Nőket érő erőszak, családon belüli erőszak a vizsgált 5 évben a településen nem történt. 

 

 

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

otthona) 

 

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mindenki 

számára elérhető és biztosítani tud krízishelyzetben szolgáltatásokat, legyen az anyaotthon vagy 

családok átmeneti otthona. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Női szereplők is jelen vannak a helyi közéletben. 

 

 

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

kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem állnak fenn. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

nőket érő erőszak elleni prevenció felvilágosító órák, foglalkozások 

egészségügyi ismeretek hiánya gyermekbetegségekről történő tájékoztatás 

idő a munkaerő-piaci és családi feladatokon túl szabadidős tevékenységek nőknek 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

trendek stb.) 

 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadóak: 

„1. § (1) … A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség esetén a biztosított részére, 

elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít. 

… 

6. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások 

a) az öregségi nyugdíj 

(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások 

a) az özvegyi nyugdíj, 

b) az árvaellátás, 

c) a szülői nyugdíj, 

d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások, 

e) az özvegyi járadék.”24 

„32/B. § (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 

időskorú személyek részére nyújtott támogatás.”25 

 

2016-os adatok szerint az időskorú népesség száma 218 fő, aránya a férfiaknál 17% és a nőknél 

26%. 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

„24. § Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 

30. § (1) Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha 

a) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az 

állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, és 

b) a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban 

részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási 

időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami 

foglalkoztatási szerv megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten 

nem szerzett jogosultságot, 

c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy megszüntetését követően három 

éven belül betöltötte a meghatározott életkort, és 

d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és 

e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és 

átmeneti bányászjáradékban nem részesül.”26 

                                                           
24 A társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
25 időskorúak járadéka 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
26 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma a 2014-es évtől a nyilvántartott álláskeresők 

számához képest jelentős. A 2015. éves adat szerint a regisztráltak 43%-a 55 év feletti. A 

számadatokból kiderül, hogy tartós munkanélküliség jellemző erre a korosztályra. 

 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Igyekszünk ezt a korosztályt is bevonni a közmunka programba, bár az időskorúak aktívan 

vállalnak önkéntes munkát a település közösségi rendezvényein (falunapon, ünnepségeken). 

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem történik. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A korosztály számára lehetőség van ingyenes szűrővizsgálatokon részt venni, melyek mobil 

szűrőegységekkel helybe jönnek a településre. 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Számukra is vannak szabadidős tevékenységek biztosítva. A művelődési házban tartott délutáni 

foglalkozások számukra is nyitottak (Ringató foglalkozáson nagyszülők is részt vehetnek; nőknek 

tartott torna az idősebb korosztály számára is látogatható; Szenior Örömtáncnak kifejezetten az 

idősebb korosztály a célközönsége). 

 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártassága terén adathiányok mutatkoznak. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Településünkön országosan elismert Népdalkör működik, ami ennek a korosztálynak a tagjaiból 

tevődik össze. 

A nyugdíjasklub részére az önkormányzat biztosít helyet, ahol havi rendszerességgel 

összegyűlnek. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

egészségügyi ellátás ingyenes szűrővizsgálatok biztosítása 

tevékeny időskor Szenior Örömtánc 

pozitív diszkrimináció Idősek Napja 

nappali ellátás házi segítségnyújtás, támogató szolgálat 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

„A jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő 

gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy 

számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. 

Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi 

vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott 

személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.”27 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

A fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségeiről, foglalkoztatottságáról nincs adat. 

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem történik. 

 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Önálló életvitelt támogató intézmények, szolgáltatások, programok helyben nincsenek. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

„1. § (1) Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett 

egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban 

vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.”28 

„6. § (1) A szerzési és átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha 

a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy 

nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és 

b) a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és 

c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.”29 

 

 

                                                           
27 fogyatékos személy 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 1. cikk 
28 rokkantsági járadék 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról 
29 közlekedési kedvezmény 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

„A részes államok másokkal azonos alapon garantálják a fogyatékossággal élő személyek számára 

politikai jogaik élvezetét, és vállalják, hogy 

a) biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, hatékonyan 

és teljes körűen vehessenek részt a politikai életben és a közéletben, közvetlenül vagy 

szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek 

jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra, többek között: 

(i) annak biztosítása révén, hogy a szavazási eljárások, létesítmények és anyagok 

megfelelőek, hozzáférhetők és könnyen érthetők, 

(ii) azáltal, hogy védik a fogyatékossággal élő személyeknek azon jogát, hogy a 

választásokon és népszavazásokon megfélemlítés nélkül, titkosan szavazhassanak, 

és hogy szabadon megválaszthatók legyenek, hogy ténylegesen tisztséget, 

kormányszintű közhivatalt viselhessenek, és hogy szükség esetén lehetővé teszik a 

segítő és új technológiák igénybevételét, 

(iii) azáltal, hogy garantálják a fogyatékossággal élő személyek, mint választók, 

szabad akaratnyilvánítását, továbbá e célból szükség esetén - saját kérésükre - 

lehetővé teszik, hogy a szavazás során egy általuk választott személy legyen 

segítségükre; 

b) azáltal, hogy aktívan támogatnak egy olyan környezetet, amelyben a fogyatékossággal 

élő személyek ténylegesen és teljes körűen, hátrányos megkülönböztetés nélkül, másokkal 

azonos alapon vehetnek részt a közügyek irányításában, és hogy ösztönzik a közügyekben 

való részvételüket, beleértve: 

(i) részvételüket az ország közéletével és politikai életével foglalkozó nem 

kormányzati szervezetek és egyesületek munkájában, valamint a politikai pártok 

tevékenységében és igazgatásában, 

(ii) a fogyatékossággal élő személyek szervezeteinek alakítását és az azokhoz 

történő csatlakozást, azzal a céllal, hogy nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi 

szinten képviseljék a fogyatékossággal élő személyeket.”30 

 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A települési önkormányzat tulajdonában lévő középületek (óvoda, iskola, orvosi rendelő, 

polgármesteri hivatal, művelődési ház) akadálymentesek. 

 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférésre van lehetőség, ezek a programok mindenki 

számára nyitottak. 

Fizikai akadálymentesség az önkormányzati tulajdonban lévő középületek mindegyikében 

biztosított, információs és kommunikációs akadálymentesség a hivatal épületében elérhető. 

                                                           
30 A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 29. cikk 
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Hantoson alacsony a helybeni munkalehetőségek száma. 

Jelenleg megváltozott munkaképességű személyt az önkormányzat nem alkalmaz, de az 

önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények mind akadálymentesítve vannak. 

 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A helyi közösségi közlekedés csak részben akadálymentes. Járnak alacsonypadlós buszjáratok, de 

nem minden esetben. 

A hantosi járdák és a park is akadálymentes, magas szegélyek, padkák nincsenek. 

 

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

A fogyatékos személyek számára nem áll rendelkezésre helyi szolgáltatás. 

 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Az előző pont értelmében ennek a pontnak az elemzése nem releváns. 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

foglalkozási rehabilitáció részmunkaidős foglalkoztatás 
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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 Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület 1990 óta tevékenykedik. Oktatási és kulturális 

programjaikkal a Hantos-Velling testvér falusi kapcsolat ápolásával igyekszik szolgálni a falut. A 

Nagy Ignác Alap létrehozásával a Hantoson született gyermekek számára adnak évről évre 

támogatást, mellyel jelezni kívánják, hogy a hantosi közösség örömmel fogadja „új” polgárait és 

támogatja a fiatal családokat. 

 

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

bemutatása 

 

Nagy Ignác Alap – A születendő hantosi gyermekekért. 

Alapítója: Nagy Ignác és a Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület. 

A Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület 1999. június 17-i közgyűlésének döntése alapján Nagy 

Ignác hantos-telepi lakos kezdeményezésére alapot hozott létre a születendő hantosi gyermekek 

támogatására.31 

 

 

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

 

Hantos közigazgatási területéhez tartozó Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Magyarország 

szívében, a kiváló mezőgazdasági adottságú Mezőföldön található, Hantos településtől 3 km-re 

Mezőfalva irányában. 

Az ötlet megszületése (1991.) óta folyamatos, következetes munkával, kitartó harcok árán sikerült 

létrehozni a vidékfejlesztési központot. 

Az elképzelés Bolye Ferenc mezőgazdasági technikus dán népfőiskolai tapasztalataira, és Ács 

Sándorné agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnöki, ökológiai tanulmányaira épül. Bolye 

Ferenc dán kapcsolatai alapján 1992-ben Hantos és a dán Velling között testvér falusi kapcsolat jött 

létre. A Dániában járt, és a népfőiskolák jelentőségét megértő Hantoson és környékén élő 

emberekkel alapították meg 1992-ben a Mezőföld Népfőiskolai Társaságot, mely az ún. Kishantosi 

Kastélyt reprezentatív vadászkastélyból a dán népfőiskolák elveit alkalmazó felnőttoktatási 

központtá, népfőiskolává alakította, és 1995. óta önálló intézményként működteti.32 

 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Nemzetiségi Önkormányzat településünkön nem működik, így ennek a pontnak az elemzése nem 

releváns. 

 

                                                           
31 Hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület 1999. június 17-i közgyűlésének döntése alapján 
32 forrás: http://www.kishantos.hu/hu/magunkrol.php 

http://www.kishantos.hu/hu/magunkrol.php
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége nem releváns. 

 

 

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

 

For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem releváns. 

 

 

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 Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a programért felelős Fórum előzte meg, amelyen a 

Polgármesteri Hivatal alkalmazottai, a Védőnői Szolgálat és a Sárbogárdi Egyesített Szociális 

Intézmény Családi- és Gyermekjóléti Szolgálat partnerként tette meg javaslatait, fejtette ki 

véleményét a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán. 

 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja 

és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

Az elfogadást követően a Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban, valamint 

a település honlapján mindenki számára elérhető, olvasható és véleményezhető. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

A HEP IT négy részből áll: 

1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Terve végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők. 

2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló 

projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető. 

3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben 

rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az 

esélyegyenlőség érdekében tervezett tevékenységek. 

4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz. 

 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- anyagi forrás hiánya 

 

- élelmiszercsomag-osztás, 

Élelmiszer Bank 

- ruhaosztás, 

- tűzifaosztás 

Gyermekek 

- gyermeki tudatlanság 

 

- bölcsődei ellátás, óvodai nevelés, 

iskolai oktatás 

- szabadidő 

- felvilágosító órák,  

érzékenyítés, prevenció 

- óvoda-bölcsőde közös intézmény, 

iskola épületének fejlesztése 

- délutáni foglalkozások, szakkörök, 

táborok 

Idősek 

- egészségügyi ellátás 

- nappali ellátás 

 

- megbecsülés hiánya 

- közösségi élet hiánya 

- ingyenes mobil szűrővizsgálatok 

- házi segítségnyújtás, 

Támogató Szolgálat 

- Idősek Napja 

- Szenior Örömtánc 

Nők 

- nőket érő erőszak 

- egészségügyi ismeretek hiánya 

- a munkaerő-piaci és családi 

feladatok összeegyeztetése a 

szabadidővel 

- prevenció, felvilágosító előadások 

- tájékoztatás gyermekbetegségekről 

- szabadidős tevékenységek nőknek 

 

Fogyatékkal 

élők 

- foglalkozási rehabilitáció - részmunkaidős foglalkoztatás 
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A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- Tűzifaosztás 

 

- Élelmiszercsomag-osztás 

 

- Ruhaosztás 

 

- települési Önkormányzat, 

szociális ügyintéző 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

családsegítő 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

családsegítő 

Gyermekek 

- Felvilágosító órák,  

érzékenyítés, prevenció 

 

- Óvoda-Mini bölcsőde, iskola 

fejlesztése 

 

- Foglalkozások, szakkörök, 

táborok 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Védőnői Szolgálat, 

családsegítő 

- települési Önkormányzat, 

polgármester 

- Művelődési Ház, 

Általános Iskola, 

tagintézményvezető 

Idősek 

- Szűrővizsgálatok 

 

 

- Házi segítségnyújtás, 

Támogató Szolgálat 

 

 

- Idősek Napja 

 

 

- Szenior Örömtánc 

 

- Háziorvos, 

települési Önkormányzat, 

polgármester 

- Háziorvos, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

települési Önkormányzat, 

polgármester 

- települési Önkormányzat, 

Művelődési Ház, 

kulturális szervező 

- települési Önkormányzat, 

Művelődési Ház, 

kulturális szervező 

Nők 

- Prevenció 

 

 

- Egészségügyi tájékoztatás 

 

 

- A munkaerő-piaci és családi 

feladatok összeegyeztetése a 

szabadidővel 

- Védőnői Szolgálat, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 

családsegítő 

- Házi gyermekorvos, 

Védőnői Szolgálat, 

védőnő 

- települési Önkormányzat, 

Művelődési Ház, 

kulturális szervező 

Fogyatékkal 

élők 

- Foglalkozási rehabilitáció 

 

- települési Önkormányzat, 

polgármester 
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Jövőképünk 

 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára is biztosított legyen a megélhetés. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek tehetséggondozását. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek közösségi részvételére. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a prevenciót. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők támogatására. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Tűzifaosztás 
Szociálisan rászoruló 
családok támogatása 
téli tűzifával. 

Szociálisan rászoruló 
családok segítése, így 
az erre a célra szánt 
anyagiakat át tudják 
csoportosítani más 
területekre. 

  

1. Tájékoztatás;  
2.Igénylések 
begyűjtése;  
3. Megvalósítás. 

szociális ügyintéző 2020.03.31.   

humán erőforrás: 
önkormányzat 
dolgozói, 
falugondnok, 
önkéntesek; 
pénzügyi: állami 
támogatás, 
önkormányzati 
támogatás; 
technikai: a 
kivitelezéshez 
szükséges 
eszközöket az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

2 Ruhaosztás 
Szociális alapon 
rászoruló családok 
támogatása ruházattal. 

A ruházatra szánt 
anyagiakat át tudják 
csoportosítani a 
családok más 
területekre. 

  

1. Ruhaosztás 
megszervezése;  
2. Kihirdetés, 
értesítés;  
3. Megvalósulás 

családsegítő 2020.12.31.   

humán: családsegítő, 
a Szolgálat 
munkatársai, 
önkéntesek; 
pénzügyi: állami 
támogatás; 
technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

3 Élelmiszerosztás 

Szociálisan rászoruló 
családok támogatása 
alapvető 
élelmiszercikkekkel. 

Családok segítése, 
hogy a 
rendelkezésükre álló 
anyagiakat át tudják 
csoportosítani más 
területre. 

  

1. Élelmiszer 
adomány 
begyűjtése;  
2. 
Élelmiszercsomag 
összeállítása;  
3. Kiértesítés;  
4. Megvalósítás. 

családsegítő 2020.12.31.   

humán: a Szolgálat 
munkatársai, 
családsegítő; 
pénzügyi: állami 
támogatás; 
technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

biztosítja. 
II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Szakkörök, 
foglalkozások, 
táborok 

Széleskörű szabadidős 
elfoglaltság biztosítása 
a gyermekeknek. 

Szabadidő hasznos 
eltöltése. Lehetősége 
nyílik a gyermekeknek 
a képességeik 
kibontakoztatásához 
és arra, hogy 
felismerjék miben 
tehetségesek. 

  

1. Programok 
szervezése;  
2. Gyermekek, 
szülők 
tájékoztatása;  
3. Megvalósítás. 

tagintézményvezető 
(iskola) 

2020.10.01.   

humán: iskolai 
intézményvezető, 
kulturális szervező; 
pénzügyi: állami 
támogatás, 
önkormányzati 
támogatás; 
technikai: a 
kivitelezéshez 
szükséges 
eszközöket és 
helyszínt az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

2 
Óvoda- 
Mini Bölcsőde, 
Iskola fejlesztése 

Az óvoda-mini 
bölcsőde, illetve az 
iskola épületében 
megkezdett 
korszerűsítési 
munkálatok folytatása. 

Gyermekeink 
nevelkedéséhez a 
legjobb feltételek 
biztosítása. 

  

1. Szakemberek 
felkeresése; 
2. Fejlesztési 
területek 
feltérképezése;  
3. Tervkészítés;  
4. Kivitelezés, 
megvalósítás. 

polgármester 2024.09.26.   

humán: iskola, 
óvoda, 
önkormányzat 
dolgozói, 
szakemberek; 
pénzügyi: állami 
támogatás, 
önkormányzati 
támogatás; 
technikai: a 
kivitelezéshez 
szükséges 
eszközöket az 
önkormányzat és a 
kivitelezést végző 
szakemberek 
biztosítják. 

5 év 

3 

Felvilágosító 
órák, 
érzékenyítés, 
prevenció 

Gyermekek 
egészségügyi, szociális 
és társadalmi 
ismereteinek bővítése. 

Gyermekek empátia, 
tolerancia és 
problémamegoldó 
képességeinek 

  
1. Foglalkozás 
megszervezése;  
2. Megvalósítás. 

családsegítő 2020.12.31.   

humán: családsegítő, 
védőnő, iskola-, 
óvoda-, 
önkormányzat 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

fejlesztése, 
jelzőrendszer 
megismertetése a 
gyermekekkel. 

dolgozói, szülők; 
technikai: a 
helyszínt, termet és 
egyéb szükséges 
eszközöket az 
önkormányzat 
biztosítja. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Prevenció 
Nőket érő, családon 
belüli erőszak 
megelőzése. 

Családon belüli 
erőszak megelőzése, 
megtörtént esetben 
mielőbbi felismerés és 
segítségnyújtás. 

  

1. Előadás 
megszervezése;  
2. Tájékoztatás, 
értesítés;  
3. Megvalósítás. 

családsegítő 2020.12.31.   

humán: családsegítő, 
védőnő; technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

2 
Egészségügyi 
tájékoztatás 

A szülők tájékoztatása a 
gyakori 
gyermekbetegségekről. 

A szülők ismereteinek 
bővítése a 
gyermekbetegségekkel 
kapcsolatosan, hogy 
lehetőségük legyen 
megelőzni, illetve 
mihamarabb 
felismerni. 

  

1. Előadás 
megszervezése;  
2. Tájékoztatás, 
értesítés;  
3. Megvalósítás. 

védőnő 2020.12.31.   

humán: családsegítő, 
házi gyermekorvos, 
védőnő; technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

3 

A munkaerő-
piaci és családi 
feladatok 
összeegyeztetése 
a szabadidővel 

Nők számára szervezett 
szabadidős 
tevékenység 
biztosítása. 

Szabadidős 
tevékenység, 
kikapcsolódási 
lehetőség biztosítása 
nők számára. 

  

1. Szabadidős 
tevékenység 
szervezése;  
2. Meghirdetése; 
3. Megvalósítás. 

kulturális szervező 2019.10.01.   

humán: kulturális 
szervező, 
foglalkozásvezető; 
technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek Napja 

Az idősek 
megbecsüléseként, a 
számukra szervezett 
sokszínű program. 

Az idősebbek 
korosztály is érezze, 
megbecsült tagja a 
közösségnek. 

  

1. Program 
megszervezése;  
2. Meghívók 
kézbesítése;  
3. Megvalósítás. 

kulturális szervező 2019.10.31.   

humán: kulturális 
szervező, 
önkormányzat 
dolgozói, 
önkéntesek; 
pénzügyi: 
önkormányzati 
támogatás; 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 
biztosítja. 

2 
Szenior 
Örömtánc 

Kifejezetten az idősebb 
korosztály számára 
tartott táncóra. 

Az idősebb közösség 
összekovácsolása, 
valahova-tartozás 
érzésének erősítése. 

  

1. Kapcsolattartás 
az oktatóval;  
2. Táncórák 
megszervezése;  
3. Megvalósítás. 

kulturális szervező 2019.10.01.   

humán: kulturális 
szervező, táncoktató; 
pénzügyi: 
önkormányzati 
támogatás; 
technikai: a 
helyszínt, termet az 
önkormányzat 
biztosítja. 

5 év 

3 Szűrővizsgálatok 

Az idősebb korosztály 
számára ingyenes 
szűrővizsgálatok 
biztosítása helyben. 

Mindenki számára 
elérhető legyen az 
egészségügyi ellátás, 
anyagi háttérre és 
utazási lehetőségekre 
való tekintet nélkül. 

  

1. Szűrővizsgálatok 
megszervezése;  
2. Értesítés;  
3. Megvalósítás. 

polgármester 2020.12.31.   

humán: 
önkormányzat 
dolgozói, orvosi 
személyzet; 
pénzügyi: 
társadalombiztosítás; 
technikai: mobil 
szűrőegység a 
szűrővizsgálatot 
végző szervezet 
biztosításával. 

5 év 

4 

Házi 
segítségnyújtás, 
Támogató 
Szolgálat 

Az idős korosztály 
mindennapjainak 
megsegítése. 

Azon idősek 
megsegítése, akik már 
nem képesek önállóan 
ellátni mindennapi 
teendőiket. 

  

1. Támogatói 
Szolgálat 
megszervezése;  
2. Tájékoztatás a 
szolgáltatásról;  
3. Megvalósítás. 

polgármester 2024.09.26.   

humán: 
önkormányzat 
dolgozói, 
önkéntesek; 
technikai: a 
kivitelezéshez 
szükséges 
eszközöket az 
önkormányzat 
biztosítja 

5 év 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Foglalkozási 
rehabilitáció 

Munkába történő 
visszatérés segítése 

Munkavállalásra képes 
megváltozott 

  
1. Igény, 
munkaerő 

polgármester 2024.09.26.   
humán: 
önkormányzati 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

megváltozott 
munkaképességűeknek. 

munkaképességűek 
munkába való 
visszatérése. 

felmérése; 2. 
Munkalehetőségek 
feltérképezése; 3. 
Megvalósítás. 

dolgozók 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 
 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák. 

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet. 

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása, 

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

testületi döntésre 
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- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 
 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 
 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze. 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása. 

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a HEP referens 

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. 
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához. 

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni. 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása), 

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek. 

- 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. 
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Hantos község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Hantos község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 113/2019 (IX.26.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Mellékletek: 

 

 

 

Hantos, 2019. szeptember 26. 

 Aláírás 

 

 

A Hantos Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

Hantos, 2019. szeptember 30. 

 Partner aláírás 

 
 

Hantos, 2019. szeptember 30. 

 Partner aláírás 

 

 

Hantos, 2019. szeptember 30. 

 Partner aláírás 

 

 

Hantos, 2019. szeptember 30. 

 Partner aláírás 

 

 

Hantos, 2019. szeptember 30. 

 Partner aláírás 
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