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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 men-
torokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Mekényes Község Ön-
kormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladato-
kat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 
a település más dokumentumait,,valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények mű-
ködtetését. 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 
 
Mekényes földrajzi elhelyezkedése, története 

 
Baranya megye legészakibb települése, Dombóvártól húsz kilométerre, a megyeszékhelytől 60 km-re 
fekszik. Az erdőségekkel övezett völgykatlanban fekvő települést megközelíteni közúton, Mágocs 
felől Nagyhajmáson keresztül lehet.  
Nevét a település egy, már jóval a mostani község keletkezése előtt elpusztult rác falutól kapta, mely 
a mai Mekényes és Nagyhajmás közt elterülő Alte Kirche nevű völgyben feküdt. Magát a helységne-
vet valószínűleg egy falucsúfolásból kapták, mert annak idején a nagyhajmási öreg horvátok mond-
ták, hogy Mekényesen annyi a német, mint a mekinye, vagyis korpa. A jelenlegi község alapítói 
Herrnhut -Darmstadtból bevándorolt német telepesek voltak, akik a XVII.század elején jöttek ha-
zánkba. A letelepülés utáni első félszázad nehéz küzdelmekben telt el, s majdnem egy emberöltő 
kellett, mire az őserdő kezük munkája nyomán szántófölddé, rétté, szőlővé alakult át.  

 
Ellenséges érzülettel fogadta az új telepeseket a környéken élő rác lakosság is, mindaddig nem volt 
nyugtuk a szomszédaiktól, míg a vármegye szigorú büntetőparancsa békességet nem teremtett a 
fiatal település és szomszédai között. A második nagy harcukat az elhagyott hazából magukkal hozott 
hitükért vívták. 
A telepesek kivétel nélkül evangélikusok voltak. Első dolguk volt, hogy iskolát és templomot építse-
nek, szegénységüknek megfelelően fából. 1743-ban pécsi püspök a falu lelkészét hajdúkkal elűzette, 
a templomot és az iskolát lefoglalta. 1783-85 évben felépült a régi kis imaház helyén az új templom, 
öt évvel később paplakot és iskolát építettek mellé. 1793-ban egy villámcsapás következtében leégett 
a templom és az elterjedő lángok 60 lakóházat is elpusztítottak. A templomot áldozatos munkával 
újjáépítették  
A háború után a kitelepítés a községet sem kímélte, nagyon sok sváb család került a nincstelenek 
sorsára. Az üres hátrahagyott házaikba, Zalából, az Alföldről, és Erdélyből hoztak újabb telepeseket. 
Lassan kezdte a falu felvenni jelenlegi formáját, viszonylag gazdag községnek lehetett mondani, volt 
malom, olajprés, szeszfőzde, vásártartási joggal rendelkezett. 
A szövetkezet bevezetésével lassan kezdett megszűnni minden. Ezekből már csak az emlékek vannak. 
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Nem csak az épületek, de a lakosság száma is folyamatosan csökken. 
 

 
 
Mekényes demográfiai helyzete 
 
A háború után fokozatosan csökkent a község népességszáma, ami részben a kitelepítéseknek volt 
köszönhető. Később a központosítás miatt a lakosság nagy része elköltözött a környező nagyobb te-
lepülésekre, mivel itt megszűntek a munkahelyek, a szolgáltatások. 
Településünk legnagyobb problémája ma is a folyamatosan csökkenő lélekszám, valamint a kormeg-
oszlást figyelembe véve az itt élők elöregedése. A fiatalok körében a munkalehetőségek és jobb meg-
élhetés reményében történő elvándorlása. Községünk demográfiai jellemzői igazodnak a Dél-
dunántúli régió népességének korösszetételéhez. Az országos átlaghoz viszonyítva településünkön ez 
a mutató igen kedvezőtlen, mivel alacsony a születések száma, ugyanakkor magasak a halálozási mu-
tatók. A természetes szaporodás gyakorlatilag stagnál, de hosszútávon egyértelműen a népesség 
fogyása a jellemző. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 
végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 292 bázis év 

2015 284 97,26% 

2016 278 97,89% 

2017 275 98,92% 

2018 274 99,64% 

2019 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a megfele-
lő korcsoportú nők és férfiak ará-

nya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 142 141 283 50,18% 49,82% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     4 1,41 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 12 11 23 4,24% 3,89% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 3 4 7 1,06% 1,41% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 84 72 156 29,68% 25,44% 



 5 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 13 15 28 4,59% 5,30% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 30 39 69 10,60% 13,78% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
     

 
 

 
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. 0 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 4 4 8 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 1 2 3 

Összesen 5 6 1 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

 
 
Mekényes összesen 305 fő él; közülük 55 fő 65 éven felüli, 30 pedig 18 év alatti. A klasszikusan aktív 
korú népességbe jelenleg 202 fő tartozik. 
 
Az állandó népesség férfi és nő tagjainak számát jól szemlélteti fenti táblázat (2. számú táblázat), 
melyből megállapítható, hogy az összlakosságra vetítve arányuk nagyjából azonos, azonban különbö-
ző életkorokban, életciklusokban nagy eltérések nem mutatkoznak a nemek között.   
 
Az elöregedésből és a magas munkanélküli rátából, valamint az azzal együtt járó alacsony életszínvo-
nalból következően nagy teher nehezedik a szociális ellátórendszerre is. Nagy az igény az idősgondo-
zás területén, a szociálisan rászoruló rétegek számára nyújtott szolgáltatások (például élelmiszer- és 
ruhaosztás) vonatkozásában, a munkanélküliek számára nyújtott információ-átadás, kép-
zés/átképzés/ továbbképzés tekintetében, valamint a leszakadó rétegek további lecsúszásának meg-
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állítását, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, családok, személyek felzárkóztatását megcélzó 
programok iránt is. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2014 62 28 221,43% 

2015 63 27 23333,33% 

2016 60 26 23076,92% 

2017 64 24 26666,67% 

2018 69 23 30000,00% 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű odaván-

dorlás 
(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándor-
lások különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 
száma 

(TS 0602) 

2014 6 8 -2,00 -6,58 

2015 5 7 -2,00 -6,78 

2016 3 11 -8,00 -28,27 

2017 4 3 1,00 3,61 

2018 11 6 5,00 17,67 

2019 n.a. n.a. - n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Migráció tekintetében településünkre egyaránt jellemző a befelé- és kifelé irányuló vándorlás. Az 
alábbi táblázat jól mutatja a vándorlás mértékét és arányait. Látható, hogy 2015-ig szinte azonos volt 
a betelepülők és elvándorlók aránya. A bevándorlók elsősorban külföldiek, akik a természeti környe-
zet miatt választják lakóhelyül Mekényest. Az elvándorlás fő oka lehet a munkahelyek hiánya, bár 
egyre több környékbeli munkáltató biztosítja a személyszállítást, mivel sok helyen munkaerőhiány 
alakult ki az országos elvándorlási hullám miatt. A szolgáltatások hiánya is hozzájárul az elvándorlás-
hoz. A fiatalok a városokban tanulnak tovább, így munkahelyet azokban, illetve azon városok környé-
kén keresnek. 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes sza-
porodás (fő) 

(TS 0703) 

2014 2 n.a. - 

2015 1 5 -4 

2016 2 6 -4 

2017 1 7 -6 

2018 2 5 -3 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az élve születések és halálozások száma alapján egyértelműen megállapítható, hogy községünk – az 
európai és magyar viszonyokhoz hasonlóan – elöregedő település. 
 
Mekényes jelene 
  
Községünk tagja a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az orszá-
gos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékének, valamint a 33 
leghátrányosabb helyzetű térség egyikének, a Hegyháti Járásnak. 
A település szerkezete falusias jellegű, családi házas beépítettségű. A többutcás településen a lakások 
száma 146, ezek között sok a régi sváb stílusjegyeket magán hordozó tornácos ház. A nemzetiségeket 
nézve csángók, svábok, romák és magyarok lakják a települést.  
Az 1990-ben megtartott helyhatósági választások hatására megalakult a községben az Önkormányzat, 
mely fokozatosan igyekszik jobb lehetőségeket teremteni a település polgárai számára. Az önkor-
mányzat szeretné helyben tartani a fiatalokat, első lakásépítésüket, illetve lakásvásárlásukat jelentős 
összeggel támogatja. Anyagi segítséget nyújt a homlokzat és kerítés felújításban. 
Az infrastrukturális ellátottság gyenge: vezetékes gáz nincs, a szennyvízelvezetés nem megoldott, a 
buszközlekedés megfelelő. A 90-es években kiépítették a vezetékes vízhálózatot és telefonhálózatot. 
2019-ben a Tar Kft által szélessávú internethálózattal lett ellátva a település. 2020 tavaszán az ön-
kormányzat egyedi szennyvíz-rendszer kiépítésére adott be pályázatot, 94 lakóingatlanra. A beruhá-
zásnak köszönhetőn /várhatóan 2022. évben/ a településen élők számára megoldottá válik a szenny-
víz probléma, ezzel is csökkentve a talajszennyezettséget. 
1996-tól működik a Falugondnoki szolgálat és a Teleház. A településen 2013-tól kirendeltségi szinten 
működik a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Polgármesteri Hivatal. 
A Teleház épületében kapott helyet továbbá a Csorba Győző Megyei Könyvtár által fenntartott Moz-
gókönyvtár, közösségi színtérés az orvosi rendelő. 
Az orvosi ellátást a Mágocsról hetente egy alkalommal kijáró körzeti orvos biztosítja. Egyéb egész-
ségügyi szolgáltatás, pl.: gyermekorvosi ellátás, labor, fizikoterápia, gyógyszertár szintén Mágocson 
érhető el, vehető igénybe.  
2004. január 1-jével, mint nagyon sok településen, nálunk is bevezetésre került a mobilposta szolgál-
tatás, ezzel megszüntetve a postahivatalt. 
Az Önkormányzat a Teleházban létrehozta a posta fix-pontot, mely 7.00-10.00-ig látja el a postai te-
endőket. 
Mekényesen nincs óvoda és iskola. A mekényesi gyerekek Mágocsra járnak óvodába, szállításuk az 
önkormányzat által üzemeltetett falugondnoki kisbusszal történik. 
Az iskolások szintén a Mágocsi Általános Iskolában tanulnak, középiskola legközelebb Lengyelen, 
Dombóváron, Komlón, Kaposváron, Bonyhádon és Pécsen van. 
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A Hegyháti Járásban 2017.10.01.-től elindult az EFOP- 1.4.2-16-2016-00023 „Gyökerek és szárnyak” 
című projekt, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül. Jelen pályázat 5 éven keresztül 
segíti a járás településeinek közösségét. A projekt átfogó célja a 2010-2014 között megvalósult 
/„Legyen az esély egyenlő- Esélyteremtés a Sásdi Kistérségben” TÁMOP 5.2.3 / integrált térségi Gye-
rekesély program továbbfejlesztése. 

Stratégiai célja, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások színvonala és elér-
hetősége, a családok öngondoskodási ereje. 

Mekényesen a projektnek köszönhetően a Kölyökkuckó Napközi szervez a gyermekek számára sza-
badidős programokat. A település könyvtára minden nap várja a helyi lakókat, ahol az ingyenes inter-
net elehetőségi lehetőséget biztosított. A gyerekek szabadidejüket a Játszótéren és a futballpályán 
töltik. 

A GINOP-3.3.1. -16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül meghirdetésre került „Digitális 
Jólét Program Pont fejlesztése” című pályázaton megnyert eszközök kiszállítása és telepítése 2018. 
07. 19-én megtörtént. Az igényelt IKT eszközök segítségével lehetőséget kaptunk, hogy közelebbről is 
megismertessük ezen eszközök használatát azokkal, akik számára nehezen vagy egyáltalán nem elér-
hetőek a mindennapi életben. A DJP Hálózat célja az, hogy a Digitális Jólét Program Ponttal (DJP Pont) 
rendelkező településeken élők a helyi Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor) segítségével minél 
egyszerűbben, és minél gyorsabban ismerjék fel a digitális világhoz való csatlakozás előnyeit 
(munkaerőpiaci versenyképesség erősítése, esélyegyenlőség növelése, életminőségük javítása stb.). 

A faluban kevés a helyi munkaerőt foglalkoztató vállalkozás. Esősorban a 15 km-re fekvő Mágocson 
és Dombóváron lévő nagyobb üzemek, nagyvállalatok biztosítanak munkalehetőséget a mekényesi 
férfiak számára. A tavalyi évtől kezdődően ismét foglalkoztatnak mekényesieket a Pick-Szeged Zrt. 
alsómocsoládi üzemében. 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
Mekényes Esélyegyenlőségi Programja elsősorban az itt élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul 
(gyermekek és fiatalok, nők, idősek, fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők), célunk, az egyenlő 
esélyek biztosítása minden itt élő ember számára az önkormányzat és intézményei által nyújtott szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés esélyét, javak igénybevételéhez.  
Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan 
támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 
 
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Mekényes község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén, a helyzet-
elemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A közneve-
lési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intéz-
ményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok 
által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, 
hogy minden állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítá-
sát szolgáló feltételek biztosítására. 
 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beru-
házások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló 
esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) célja a szociális szempontból befogadóbb társadalom megte-
remtése, a hátrányos helyzetben élő állampolgárok segítése, támogatása, életminőségük javítása. 
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesí-
tett, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, vala-
mint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hoz-
záférésük 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 elmoz-
dulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szem-
pontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a prog-
ramalkotás 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 elő-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A prog-
ram elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi men-
torokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elké-
szítésének 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 (to-

vábbiakban: 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 (továbbiak-

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

előírásaira. 
Az Ebktv III. fejezete szerint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése az alábbi területe-
ken szükséges: 

- foglalkoztatás 
- szociális biztonság és egészségügy 
- oktatás, képzés 
- lakhatás 
- áruk forgalma és szolgáltatások igénybe vétele. 

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk: 
- a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében 
- az akadálymentesítésben 
- a fogyatékkal élők életminőségének javításában 
- a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában 
- a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében. 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Mekényes Község Önkormányzata nem rendelkezik az esélyegyenlőségi célcsoportokat /gyerekek, 
nők, fogyatékkal élők, idősek, mélyszegénységben élők és romák/ érintő helyi szabályozással. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

- költségvetési koncepció 
- a közfoglalkoztatás keretében különös hangsúlyt fektetünk a nők, és az anyagilag hátrányos hely-
zetben élők előnyben részesítésére 
- a pályázatok készítése során, az esélyegyenlőség biztosítása a legfontosabb tartalmi elemek között 
jelenik meg 
- a gazdasági program 
- a gazdasági programunkban, szintén kiemelt cél, hogy a közintézményeink mindenki számára egy-
formán elérhetőek legyenek, akadálymentesek legyenek 
 
Településrendezési terv  

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 
1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a ke-
rületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint a településren-
dezési feladatukat http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29451.613358 - foot49 a helyi építési 
szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Mekényes a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megyében, azon belül a Hegyháti Járásban található. A 
járás Baranya megye északi csücskében helyezkedik el. A térség 25 településből áll, lakónépessége 
nem éri el a 15. 000 főt. A Hegyháti Járás aprófalvas településszerkezettel rendelkezik. Általános ten-
dencia, hogy a településeken születő gyermeklétszám folyamatosan csökken. 
Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai, gazdasági sze-
replői, intézményi és civil szervezetek összefogásával 2014. márciusában elhatározták, hogy együtt-
működésük eredményeként létrehoznak egy, az 5 település szinergikus fejlődését lehetővé tevő 
közös fejlesztési programot. 
A  munka eredményeként az 5 település létre hozta az Észak - Hegyháti Mikrotérségi Uniót, melynek 
célja, hogy a közös fejlesztési elképzeléseket támogassa. 
A megvalósítás érdekében az érintett felek – gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil szereplők, 
intézmények – közös akaratából létrejött: 

1. Egy, a térség meghatározó szereplői által megkötött MIKROTÉRSÉGI PAKTUM megállapodás, 
amelynek aláírói kinyilvánították szándékukat, hogy csatlakoznak a közös fejlesztési elképzelések 
kialakításához, megvalósításához. 
2. A program működtetésére az alapító önkormányzatok megbízták a HEGYHÁT ÉSZAK TÉRSÉGI 
EGYESÜLET-et, melynek keretében 2014. szeptember 1.-től 1,5 státusszal munkaszervezetet hoz-
tak létre. 2015 októberétől a további munka szervezeti hátterét a megalapított ÉSZAK –HEGYHÁTI 
UNIÓ NONPROFIT KFT. adja.  
3. A munkaszervezet a megbízás alapján a korábbi együttműködési alkalmak dokumentációja, 
egyéni interjúk, közösségi felmérések, munkacsoportok tervező alkalmai, szakmai szervezetekkel 
való szoros együttműködés munkafolyamatában alakította ki és ajánlja elfogadásra a következő 
időszak fejlesztési stratégiáját. 

Az Unio közreműködésével számos olyan programot sikerült megvalósítani, ami a térségben élők 
felzárkóztatását, esélyegyenlőségét növelik. Az együttműködésnek köszönhetően egyre inkább te-
ret nyer a térségben való gondolkodás. Közös pályázatok segítségével egyre több olyan projekt-
ben veszünk részt, melyekben fontos szerep jut az esélyegyenlőség megteremtésének.  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29451.613358#foot49
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2018-ban Alsómocsolád önkormányzatának vezetésével indult a Lépés-váltás az Észak Hegyháton 
hároméves projekt.  
„A projekt általános célja a magányosság, szegénység és a társadalmi kirekesztődés csökkentése, 
társadalmi kohézió helyi kezdeményezésen alapuló elősegítése, integrált, alternatív felzárkóztatási 
modell alkalmazásával a család, mint alapvető közösségi pillér megítélésének javítása, közszolgáltatá-
sok elérhetővé tétele és fejlesztése, helyben maradás segítése, elvándorlás visszaszorítása.  
Speciális cél HH és HHH fiatalok és családtagjaik életesélyeinek javítása, társadalmi integrációjának 
elősegítése, az innovatív projekt típus társadalmasításának elősegítése, kompetenciaszintjük, moti-
váltságuk javítása. A helyi szükségleteket és közös érdekeket képviselő célszerinti szektorközi part-
nerség kialakítása és működtetése.  
A Lépés-váltás projekt kapcsolódása Mekényes község Esélyegyenlőségi programjához 
Jelen projekt hozzájárul a Mekényes község EP-ben rögzített intézkedései közül az alábbiak megvaló-
sulásához: 
A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 

 Az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedés elősegítése érdekében az oktatáshoz való 

hozzáférés esélyegyenlőségének szellemében képzések biztosítása, mely a foglalkoztatási 

esélyek javulását eredményezi. 

 Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás erősítése, tájékoztatás, szórólapok biztosítása 

A gyermekek esélyegyenlősége: 

 Tanácsadó Pont működtetése, kompetenciafejlesztő és szemléletformáló programok szerve-

zése. 

 Az egészséges testi-lelki fejlődés és a szocializációs hiányok pótlása érdekében a fiataloknak 

lehetőséget kell nyújtani szabadidejük hasznos eltöltéséhez, támogatni kell az önkifejezésü-

ket és kreativitásukat, szolgáló kezdeményezéseket. 

Az idősek esélyegyenlősége: 

 Idősek aktivitását célzó programok szervezése,  

 Felvilágosító, szemléletformáló alkalmak megteremtése.  

 informatikai kompetenciák fejlesztése, 

 Nyugdíjas klub, civil egyesület létrehozásának támogatása 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 Megváltozott munkaképességűek pontos feltérképezése 

 Adatbázis létrehozása a megváltozott munkaképességű munkavállalókról és foglalkoztatásu-

kat vállaló munkaadókról 

 Foglalkoztatást elősegítő tréningek szervezése, tanácsadó szolgálat. 

A nők esélyegyenlősége 

 Közéletbe való bevonás, Nő Klub, civil társaság létrehozása, működésének támogatása. 

 Képzési programok indítása, a távmunka és a részmunka szerepe erősítésének elősegítése 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének az esélyegyenlőség szempontjából releváns adato-
kat, melyekre a HEP helyzetelemzése is épít a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza. Ilyen adatok különösen a demográfiai, a foglalkoztatási (munkanélküliségi), a kulturális 
illetve oktatási intézmények működési adatai, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést mutató 
információk, a szociális ellátások/szolgáltatások hozzáférési és igénybevételi adatai, valamint a gyer-
mekek veszélyeztetettségét jelző számok. Az adatok elsődleges forrása  

- az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR)  

e mellett az önkormányzat által összegyűjtött és szolgáltatott adatokat is felhasználtuk. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nemcsak tudományos fogalom a 
szociológiában, hanem a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből, önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrá-
nyok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos meg-
élhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást köve-
tően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére nem 
kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, 
családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányossá-
gaira vezethetők vissza 2. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplál-
kozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjá-
ból meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a 
szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a 
falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségü-
ket, okozza.  

A településen a roma lakosság az összlakosság 4,5 %-át teszi ki. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A jövedelem és a vagyon fogalmát a különböző jogszabályok eltérő módon értelmezik. A családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint a jövedelem „az a személyi jövedelemadóról 
szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - 
vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér ösz-
szegét”1.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az alábbi módon definiálja 
a jövedelem fogalmát: „az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített köz-
teherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni”.2  

 
Ezzel szemben a vagyon fogalma (szintén a ’93-as évi törvény alapján) a következő: „az a hasznosít-
ható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvan-
szorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellá-
tások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon 
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű”3  

                                                           
1 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 4. § i. pont 
2 1993. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról II. cím 4. § (1) a)  
3 1993. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról II. cím 4. § (1) b)  
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A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének 
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szo-
ciális rászorultság alapján készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő 
adatunk. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A 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 fel-
adatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk 
elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek sze-
rinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Mekényes az ország Dél-dunántúli régiójában van, ez egy gazdaságilag kevésbé fejlett régió, mely 
magas munkanélküliséggel, alacsonyabb foglalkoztatási aránnyal rendelkezik. 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláske-
resők száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 109 105 214 10,5 9,63% 21,75 20,71% 32 15,07% 

2015 105 100 205 12,75 12,14% 16,25 16,25% 29 14,15% 

2016 104 93 197 11,5 11,06% 16,25 17,47% 28 14,09% 

2017 99 90 189 11,5 11,62% 11,75 13,06% 23 12,30% 

2018 100 91 191 6,75 6,75% 9,25 10,16% 16 8,38% 

2019 n.a. n.a. - 5,75 - 8 - 14 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A Dél-Dunántúl Magyarország gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban magasabb mun-
kanélküliséggel, alacsonyabb foglalkoztatási aránnyal rendelkező régiója. 2014-ben és 2015-ben az 
aktív korú népesség majdnem 15 %-a volt nyilvántartott álláskereső. A munkanélküliségi statisztikai 
adatok 2014-től lassú javulást jeleznek; a nyilvántartott álláskeresők száma 14 főre csökkent.  

 

2014 előtt a munkanélküliség inkább a férfiakat sújtotta, 2016-től azonban ez az arány megfordulni 
látszik, és egyre több lesz a női álláskereső. 

 

Korcsportos bontásban elmondható, hogy a munkanélküliség elsősorban a 30 évnél fiatalabb, jellem-
zően pályakezdő, valamint a 45 évnél idősebb korosztályokat érinti 

 

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

Regisztrált munkanélküli-
ek/ nyilvántartott álláske-

resők száma összesen 

Fő ösz-
szesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

32 29 28 23 16 14 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0,5 0,25 0,25 n.a. n.a. 0,25 

% 1,55% 0,86% 0,90% - - 1,82% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 4,75 4 4,75 3,25 0,25 n.a. 

% 14,73% 13,79% 17,12% 13,98% 1,56% - 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 4 3,25 2,75 3 0,5 2,25 

% 12,40% 11,21% 9,91% 12,90% 3,13% 16,36% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 3 2,25 1,25 1,25 1,25 0,25 

% 9,30% 7,76% 4,50% 5,38% 7,81% 1,82% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 3 3 3,5 1 0,75 1 

% 9,30% 10,34% 12,61% 4,30% 4,69% 7,27% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 5,5 2,25 3 2 1,75 1 

% 17,05% 7,76% 10,81% 8,60% 10,94% 7,27% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 3,75 3,5 2,75 4,25 4,5 3,25 

% 11,63% 12,07% 9,91% 18,28% 28,13% 23,64% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 4,5 5,5 4,25 3,5 2,75 3 

% 13,95% 18,97% 15,32% 15,05% 17,19% 21,82% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 3 3,5 2,5 1,75 2,25 1,75 

% 9,30% 12,07% 9,01% 7,53% 14,06% 12,73% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0,25 1,5 2,75 3,25 2 1 

% 0,78% 5,17% 9,91% 13,98% 12,50% 7,27% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott ál-
láskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya (TS 
1501) 

180 napon túli nyilvántartott állás-
keresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2014 37,31 n.a. n.a. 0 - - 

2015 50,86 n.a. n.a. 0 - - 

2016 50 n.a. n.a. 0 - - 

2017 47,31 n.a. n.a. 0 - - 

2018 17,19 n.a. n.a. 0 - - 

2019 34,55 n.a. n.a. 0 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.2.3. számú táblázat azt mutatja, hogy az összes nyilvántartott/regisztrált munkanélküli közül há-
nyan vannak a 180 napnál régebben regisztráltak. Megállapítható, hogy 2015-ben volt a legmagasabb, 
összesen  fő. Az is megfigyelhető, hogy a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek döntő több-
sége 201-ig férfi volt, 201-től ez megfordult.  

A munkanélküliség elsősorban a 30 évnél fiatalabb korosztályt érinti; 200-ban a 18-29 éves korosztály 
8,5%-a volt nyilvántartott álláskereső, 201-ben már valamennyivel csökkent. A nemek aránya is figye-
lemre méltó; míg 20-ig férfi regisztrált pályakezdő álláskeresők száma volt magasabb, 20-től már a nők 
száma a magasabb  

A hátrányos helyzetű csoportok, valamint a hátrányos helyzetű térségekben élők számára közlekedési 
akadályok, financiális gondok miatt nehézségeket okoz a munkavállalás (más településeken lévő mun-
kahelyek, többműszakos munka), valamint a munkaügyi regisztráció, ezzel elveszítik a szervezett segít-
ségnyújtás esélyét. 

 

 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfo-
lyamát elvégzett 15 éves és idősebb 
népesség, a megfelelő korúak száza-

lékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak százalé-
kában 

Férfi (TS 1601) Nő TS (1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 81,6 74,8 18,40% 25,20% 

2011 93,2 92,9 6,80% 7,10% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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Mekényesen 2001-ben az aktív korú népesség 3,5 %-a, összesen 3 fő nem végezte el az általános 
iskolát. 2011-re ez a szám lecsökkent 2 főre. A nyilvántartott álláskeresők tekintetében 2011-ben 6,5 
%-uk nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. Az adatok alapján megállapítható, hogy 2012-
re emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma, ugyanakkor közülük a legtöbben 8 általánosnál 
magasabb végzettséggel rendelkeztek. 2009 és 2012 között senki sem vett részt felnőttoktatásban. 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség 
szerint 

Év 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott ál-
láskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általános-
nál alacso-
nyabb vég-

zettség 
(TS 0901) 

Általános isko-
lai végzettség 

(TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 32 n.a. - 12,5 38,76% 16,75 51,94% 

2015 29 n.a. - 10,5 36,21% 16,25 56,03% 

2016 28 n.a. - 8,75 31,53% 16,25 58,56% 

2017 23 n.a. - 9,5 40,86% 11 47,31% 

2018 16 n.a. - 6,25 39,06% 7,75 48,44% 

2019 14 n.a. - 3,5 25,45% 7,5 54,55% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 

 
 

 

2014-ben a legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők száma, 38,76 % rendelkezett általános iskolai 
végzettséggel, 51,94%-uknak van 8 általánosnál magasabb iskolai végzettsége. 

 

 

 

 

c) közfoglalkoztatás 
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A közfoglalkoztatásban alkalmazottak száma Mekényesen folyamatosan növekedett. 2018-ben 12-en 
dolgoztak közfoglalkoztatásban, ez a gazdaságilag aktív népesség 8 %-a. Ebben az évben nem volt 
annyira jellemző a roma munkaerő alkalmazása. Ezzel szemben 2019-ben 6 főre csökkent a közfoglal-
koztatottak száma. Ezek az adatok is azt támasztják alá, hogy településünkön még mindig szükség van 
az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjaira. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. köz-
lekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
Községünkben a regisztrált vállalkozások száma 2019-ben 6 db volt, ezek nagy része egyedi vállalko-
zó, 2 esetben családi vállakózásról van szó, ebből. 1 mezőgazdasági és 1 fémipari tevékenységet vé-
gez. 
2 vállakózás fémiparral foglakozik, telephelye 1-nek Mekényesen van, itt 3 helyi és 1 vidéki alkalma-
zottat foglakoztatnak.  
1 mezőgazdasággal foglakozó vállalkozás van, ahol 1 álladó alkalmazottat foglalkoztatnak, és idényjel-
legű munkát biztosítanak néhány helyi lakosnak tavasztól őszig terjedő időszakban. 
Mekényesen 2 kiskereskedelmi üzlet és 1 vendéglátóhely működik, a település központjában.  
Az önkormányzat által menedzselt foglalkoztatási programok nagyban hozzájárultak a helyi képzet-
len, illetve alacsony képzettségű munkaerő foglalkoztatási integrációjához, ugyanis 2019-re 10 főt 
sikerült visszavezetni a munkába, bekapcsolni a település közéletébe.  
 
A helyi munkalehetőségek mellett a közeli foglalkoztatási centrumok (Mágocs, Sásd és Dombóvár 
városok) elérhetőségét is vizsgálni kell a különböző közlekedési módozatok tekintetében. Alábbi táb-
lázat összegyűjtött adatai arról adnak tájékoztatást, mekkora szerepe van a munkaerő-piaci sikerte-
lenségben a közlekedésbeli hiányosságoknak. Akadályozza-e a közeli, vagy távolabbi foglalkoztatási 
centrumok munkahelyeinek elérését az idő, a különböző közlekedési lehetőségek járatsűrűsége.  
 
Településünk munkaerő-piaci helyzete összefügg a közlekedési lehetőségekkel. Mekényes mindhá-
rom megyeszékhelytől (Pécs, Kaposvár, Szekszárd) nagyjából 60 km távolságra helyezkedik el. Tö-
megközlekedési adottságai nem szerencsések, reggel, kora délután és késő délután jön busz a telepü-
lésre. Nagy gondot okoz, hogy a középiskolába járó fiatalok a közeli központban Mágocson nem érik 
el a Dombóvárra menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratokat. Egyéni módon kénytelenek megol-
dani, az ingázást a mindössze 25 km-re lévő Dombóvárra. Mágocs közigazgatási területén működő 
vállalkozások saját maguk oldják meg foglalkoztatottjaik szállítását. 
 

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

 
A település szempontjából nem releváns pont. 

 

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

 
A település szempontjából nem releváns pont. 
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
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 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredménye-
sen befejezte a felnőttokta-

tásban 
(TS 3301) 

Fő Fő % 

2014 n.a. n.a. - 

2015 n.a. n.a. - 

2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

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

 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma közép-
fokú iskolában       

 Év 

Középfokú felnőtt-
oktatásban résztve-

vők összesen 

Szakiskolai fel-
nőttoktatásban  

résztvevők száma 
(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi fel-
nőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai ta-
nulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

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

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

2016 - n.a. -   -   - n.a. 

2017 - n.a. -   -   - n.a. 

2018 - n.a. -   -   - n.a. 

2019 - n.a. -   -   - n.a. 

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

    
 

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

 
Mekényes Község Önkormányzata saját fenntartású intézményeiben nem foglalkoztatott sem mély-
szegénységben élőket, sem romákat. 
Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében biztosít munkalehetőséget. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés az önkormányzat részéről. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kap-
csolódó támogatások 

 
Mekényes Község Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést 
biztosító segélyeket (ápolási díj, rendszeres szociális segély), a meghatározott szükségletekhez igazo-
dó támogatásokat, valamint az eseti segélyeket (átmeneti segély). 
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A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások azokat 
a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt helyzetéből adódó-
an sújtják. A Központi Statisztikai Hivatal adatait és a települési adatszolgáltatást vizsgálva megálla-
pítható, hogy a rászorultságtól függő pénzbeli támogatások a lakosság nagy részét érintik. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 
népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 össze-
sen) 

Álláskeresési segélyben ré-
szesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2014 214 n.a. - 

2015 205 n.a. - 

2016 197 n.a. - 

2017 189 n.a. - 

2018 191 n.a. - 

2019 - 0,5 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskere-
sők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyil-vántartott 
álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadék-
ra jogosultak (TS 

1201) 

Fő Fő % 

2014 33,5 1,75 5,22% 

2015 29 1,75 6,03% 

2016 24,5 1,25 5,10% 

2017 23,25 2,5 10,75% 

2018 16 3 18,75% 

2019 13,75 1,5 10,91% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanél-
küliek száma (negyedévek átla-

ga) - TS 1401 
 

(2015. február 28-tól az ellátás 
megszűnt, vagy külön vált EGYT-

re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás-

ban részesülők átlagos száma 
2015. márc. 1-től érvényes 

módszertan szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. már-
cius 01-től az ellátásra való jogo-

sultság megváltozott) 

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

ában 

2014 10,5 n.a. -   0,00% 

2015 13,5 2 14,81%   0,00% 

2016 17 2 11,76%   0,00% 

2017 13 n.a. -   0,00% 

2018 8 n.a. -   0,00% 

2019 5,75 n.a. -   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a 2016-es adatokhoz képest a településen kismértékben 
ugyan, de csökkent a járadékra jogosultak aránya. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociá-
lis lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhe-
tő elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illet-
ve a lakhatást, segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemző-
ket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. 
január 1-jétől.4 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállo-
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

Szociális la-
kásállomány 

(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 
nem la-
káscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülményeket 
biztosító laká-

sok száma 

2014 142 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 142 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 142 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 142 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 142 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkor-
mányzati adatok 

       
a) bérlakás-állomány 

 
Mekényes Község Önkormányzata nem rendelkezik bérlakás állománnyal 

 

b) szociális lakhatás 

 
Mekényes Község Önkormányzata nem rendelkezik szociális bérlakással 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs az Önkormányzat tulajdonában. 
 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  

 

A településen nincs hajléktalanság 

 

e) lakhatást segítő támogatások 
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A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által la-
kott lakás, céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyúj-
tott hozzájárulás. Illetékes önkormányzat jegyzője 

 
- alanyi jogon 
- normatív alapon állapít meg. 
 

Településünkön lakásfenntartási támogatás, 2019-ben nem volt 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támoga-
tásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási támoga-
tásban részesített szemé-

lyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési támo-
gatásban részesítettek szá-

ma (TS 6101) 

2014 23 n.a. 

2015 23 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

f) eladósodottság 

 
A településen élők eladósodottságára vonatkozóan nincsenek adataink. 
A tapasztalatok szerint az elmúlt években folyamatosan növekszik a közüzemi szolgáltatók felé hátra-
lékkal rendelkező lakosok száma. Az utóbbi két évben ennek ellensúlyozására egyre többen veszik 
igénybe az előre fizetős, ún. „kártyás mérőórák” felszerelésének lehetőségét. 

Elsősorban, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős 
vagy több gyermekes családoknál jelentkezik ez a probléma. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.  
Mekényesen nincsenek olyan személyek, akik adósságcsökkentési támogatásban részesültek az el-
múlt években. Eladósodás miatt a településen még ez idáig senki nem vált hajléktalanná. 
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Az Önkormányzat pontos adatokkal rendelkezik a település infrastrukturális ellátottságával kapcso-
latban. A lakosság egy család kivételével saját tulajdonú ingatlanban él. A községben 133 lakóház van, 
ezek mindegyike családi ház. Közülük 2 ház félig összedőlt, 8 ház elavult, de telken belül átépíthető, 2 
lakásnál pedig elégtelenek a lakhatási körülmények. 9 épület lakatlan, 19 pedig külföldi tulajdonban 
van.  
 

   3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A településen nem található szegregátum 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek ré-
szére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

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

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

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

Az orvosi ellátást a Mágocsról hetente egy alkalommal kijáró körzeti orvos biztosítja. Egyéb egész-
ségügyi szolgáltatás pl.: Gyermekorvosi ellátás, labor, fizikoterápia, gyógyszertár szintén Mágocson 
érhető el, vehető igénybe. 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 8 

2015 16 

2016 11 

2017 10 

2018 13 

2019 13. 

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

való hozzáférés 

 
Az önkormányzat nem szervez szűrőprogramokat, de aktívan kapcsolódik a Mágocson szervezett 
programokhoz. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést a Községtől 25 km-re lévő Dombóvár város-
ában, Szent Lukács egészségügyi kht látja el. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Közétkeztetés településünkön nincs. A szociális étkeztetést az idősek és rászorulók részére a Mágocsi 
Gondozási Központból, a Falugondnok segítségével valósul meg. 
2016. január 01-től a szünidei étkeztetést azok a gyerekek igényelhetik, akik hátrányos helyzetűek és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 2019-ben 2 fő igényelte. Az ebédet a mágocsi 
általános iskolából, a mekényesi falugondnok házhoz szállítja. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Településünkön egy 1 db sportpálya van, öltözővel, valamint egy tornaterem, amelyet a helyi lakos-
ság, elsősorban a fiatalabb korosztály használ. Sportegyesület nincs. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A Mágocsi Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alap és szakosított ellátást biztosító, gazdálkodását tekintve önállóan gazdálkodó integrált intézmé-
nye Mágocs Város önkormányzatának. Az intézmény feladatköreinek köszönhetően szociális étkezte-
tést biztosít Mekényesen ellátási szerződéssel, az étel házhoz szállításáról a település saját maga 
gondoskodik. Falugondnoki szolgálat működik a településen, segítségével az idősek részére megol-
dott az ebéd házhoz szállítása /10-15 fő/. 
A területen lakó idősekről elmondható, életkoruk, gondozási szükségletük évről évre emelkedik. Az 
ellátott otthonában történő gondozásra és ápolásra az igény folyamatosan növekszik. 2016. január 1-
jei hatálybalépéssel a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör került kialakítás-
ra: - a szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is 
ellátható tevékenységek tartoznak, és - a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükség-
letet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok 
végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában. A gondozónő hétfő-
től-péntekig 7.30-15.30 között látja el feladatát. Napi munkavégzéséhez biztosított vérnyomásmérő, 
vércukormérő, sebellátáshoz szükséges eszközök, gumikesztyű, kézfertőtlenítő szer. A közlekedés 
könnyítése érdekében lehetőségük van kerékpár használatára is. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatá-
sok nyújtásakor 

 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor nem fordult elő. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészség-
ügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Pozitív diszkriminációról a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül adatokkal nem 
rendelkezünk. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A településen több lehetőség adott arra, hogy kulturális programokat bonyolíthassunk le, vagy csak 
rövid időt tölthessen együtt a helyi lakosság. A Kultúrház, a Teleházban létrehozott közösségi szintér, 
ahol a helyi könyvtár is megtalálható, játszótér, sportpálya megfelelő teret biztosít a község lakossá-
gának társasági összejövetelek, kulturális és egyéb rendezvények lebonyolítására. A minden évben 
megrendezésre kerülő állandó rendezvényeink a farsang, anyák napja, gyermeknap, falunap, idősek 
napja, karácsonyi műsor. A rendezvények szervezésében mind az önkormányzat, a helyi önkéntesek, 
vállalkozók és a lakosság tevékenyen részt vesz. 
 

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

 

Mekényes etnikai konfliktusoktól mentes település, a békés együttélés jellemzi a települést 

 

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

A településen jellemző, hogy az itt élő külföldiek adományokkal segítik a rászorulókat, a Máltai Szere-
tetszolgálat segélycsomagjait is több családhoz sikerül eljuttatni. A Lépés-váltás projekt mentor- és 
szívességbank programja is felvállalja a rászorulók segítését.  

 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysé-

ge, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat, de az önkormányzat minden eszközével igyek-
szik a roma származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani. Jelenleg a Lépés-váltás programban 
törekszünk a cigány kultúra ápolására, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk identitástudatuk megőrzé-
sére. 

 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alacsony iskolázottság Munkaügyi Központtal való kapcsolattartás erősítése, 
tájékoztatás, szórólapok biztosítása, álláskeresési 
tanácsadás 

sok a kisnyugdíjból élő idős a településen szociális vásárok szervezése a településen 

a romák foglalkoztathatósága alacsony szintű, kompetencia felmérés, kompetencia fejlesztő /egyéni 
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mely visszavezethető a hiányos és kialakulatlan 
egyéni és társas kompetenciákra, a munkáltatók 
előítélete, illetve a rossz beidegződött munka-

szocializálódás 

és csoportos/ programok indítása, munkára való ké-
pességet javító intézkedések; önálló életvitelre képes-
sé tevő szemléletformáló programok; szemléletformá-
ló, antidiszkriminációs képzések foglalkoztatók köré-
ben; 

fejletlen egészségkultúra, a szűrővizsgálatok 
igénybevételének alacsony szintje, függőség ki-

alakulása  

életmódváltást támogató programok szervezése, 
azokon való részvétel elősegítése a helyi kommuniká-
ció erősítésével, helyi prevenciós programok szerve-
zése, megvalósítása 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Ma a világban az egyik legkiszolgáltatottabb célcsoport a gyermekeké, nemcsak esélyegyenlőségi, 
hanem egészségügyi, szociális és lakhatási szempontból egyaránt. Gyermek és gyermek közt óriási 
különbségek vannak – már a fogantatás pillanatában –; nem mindegy, milyen családba születik, van-
nak-e testvérei, dolgoznak-e a szülei, faluban vagy nagyvárosban élnek, járhat-e iskolába, lehet-e 
külön szobája, kap-e játékokat. Ezek a különbségek olyan falakat emelnek gyermek és gyermek közé, 
melyek sok esetben lebonthatatlanok. Fontos feladat, hogy a különböző képességekkel, családi ha-
gyományokkal és szokásokkal rendelkező gyermekek egyenlő módon részesüljenek az őket megillető 
szolgáltatásokból, származásuk és szocializációjuk miatt ne szenvedjenek hátrányos megkülönbözte-
tést. 
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyez-
ményt, majd elfogadta a 47/2007.(V.31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-
2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentumok fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és a gyerme-
kek gondozó családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre 
egyenlően kiterjed, de azokra a gyermekekre kell különösen hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a 
megvalósítás és a hozzáférés során a legjobban sérülnek. 
 

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

 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakha-
tási helyzete   

 
A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző 
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igény-
bevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlő-
dése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgá-
lat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése 
alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó hatá-
rozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, 
illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A ve-
szélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 
kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza. A gyermekvédelemben érintett szakemberek gyakran eltérően értelmezik a 
veszélyeztetettség fogalmát és a mértékét is, ezért a helyzetelemzés szöveges részében javasolt 
mindezt részletesebben elemezni. 
 
Ha a gyermek veszélyeztetett és az alapellátások önkéntes igénybevételével nem lehet megszüntetni, 
de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis bizto-
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sítható, a jegyző védelembe veszi. A gyermekjóléti szolgálat családgondozójával való együttműködés-
re a gyermek és a szülő, csak védelembe vétel elrendelése esetén kötelezhető! 
 
Védelembevétel esetén a gyámhatóság családgondozót rendel ki, aki feladatát egyéni gondozási- 
nevelési terv alapján látja el. A védelembe vétel felülvizsgálata évente kötelező, vagy a szülő illetve 
családgondozó kérelmére bármikor.  
Településünkön 201-ben volt a legtöbb védelembe vett 18 év alatti fiatal. Mekényesen 2 gyermek 
részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Az ők egészségügyi, szociális és lakhatási helyze-
te kielégítő, a gyermekjóléti szolgálat munkatársa mellett az Önkormányzat is fontos feladatának 
tartja a rászoruló gyermekes családok támogatását (például: nyári gyermekétkeztetés, ruha-osztás). 
 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyerme-
kek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma dec-

ember 31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyerme-
kek száma december 31-én (TS 

3101) 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2014 13,5 

2015 13,5 

2016 10 

2017 9 

2018 8 

2019 5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 
Településünkön nincsenek tartósan beteg fogyatékos gyermekek, kiegészítő és rendkívüli gyermek-
védelmi kedvezményben senki nem részesült. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jöve-
delem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg. A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló nagyko-
rúak anyagi támogatása. Ennek formája:  
 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény 
 b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, 
hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fenn-
áll 
 c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény. 

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

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Ingyenes óvodai étkeztetésben részesülők aránya évről évre csökken éppen abból adódóan, hogy az 
óvodások, és egyben az iskoláskorú gyermekek száma is folyamatosan csökken, viszont a csökkenő 
létszám mellett a támogatottak létszáma szinte azonos.  
Az önkormányzat az általános iskolások számára, akik nem jogosultak gyermekvédelmi támogatásara 
ingyenesen biztosítja a tankönyveket, minden általános iskolásnak ingyenesen biztosítja a füzetcso-
magokat. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Mekényesen nincs olyan gyermek, aki nem magyar állampolgár 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nem releváns. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyerme-
kek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

tott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői ál-

láshelyek száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2014 1 12 

2015 1 8 

2016 1 9 

2017 1 9 

2018 1 3 

2019 1 5. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Mekényesen nincs védőnői szolgálat; ennek a központja is a szomszédos Mágocs városban van. A 
körzethez 4 település tartozik (Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás), a védőnői szolgála-
tot pedig egy szakember látja el. A védőnő a 0-7 éves korosztályba tartozó gyermekeket gondozza a 
településen, az oktatási intézményekben azonban tovább folytatódik a védőnő által végzett gondozás 
egészen 14 éves korig. 

 

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

 

Nincs a településen gyermekorvos. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi pra-
xis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott gye-

rekek száma  

Házi gyermekorvo-
sok száma 
(TS 4601) 

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

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

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
    

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
A településen nincs kiskorúak speciális ellátására lehetőség, A gyerekek Mágocsra járnak óvodába és 
iskolába is, ahol a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igé-
nyű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ellátása mind az óvoda, mind 
az iskola esetében integráltan történik.  
Jelenleg két mekényesi diák jár a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Móra Ferenc Általános Iskolájába Dombóvárra, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabili-

tációs Bizottság javaslata alapján. Őket a falubusz viszi-hozza az intézménybe. 
Az óvodában a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése a gyermek életkorától és állapotától füg-
gően a többi gyerekkel integráltan azonos óvodai csoportban, logopédus óraadó biztosításával a 
szakértői véleményben meghatározott óraszámban, a megjelölt fejlesztési feladatok elvégzésével  
Az iskolában lehetőség van pszichológus segítségének igénybevételére. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
2016. január 1-től a gyermekvédelmi rendszer átszervezése miatt, létrejöttek a család- és gyermek-
jóléti szolgálatok és központok. Mágocs a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozik. A ha-
tósági ügyek menedzselése átkerült a központokhoz. A hatósági ügyben érintett családok gondozá-
sában továbbra is szerepet kapnak a szolgálatok, mivel a velük való együttműködésre kötelezik 
őket. A központtal való együttműködés keretében havonta egy alkalommal esetmegbeszélésre ke-
rül sor a szolgálatok között, ahol esetkövetés, problémás helyzetek átbeszélése, lehetséges megol-
dásmódok keresése és változások követése zajlik.  
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 A család- és gyermekjóléti szolgálat célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára a biztosított szolgáltatá-
son keresztül az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzze, a krízishelyzetet megszüntesse, vala-
mint, hogy hozzájáruljon az életvezetési képesség megőrzéséhez, fenntartásához, és fejlesztéséhez. 
Kiemelt célja, hogy feladatellátása során a gyermekek érdekeit és jogait védje, illetve hogy szolgál-
tatásokat biztosítson és közvetítsen.   
 
Bölcsőde, családi napközi nem működik a településen. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati böl-

csődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyer-

mek, nappali tagozaton 
tanuló szülő) 

Nem önkormányza-
ti bölcsődék száma 
(munkahelyi, ma-

gán stb.) 

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

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

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

   

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

Év 
Működő (összes) 
bölcsődei férőhe-

lyek száma 

Működő, önkor-
mányzati bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem önkor-
mányzati bölcsődei 
(munkahelyi, ma-

gán stb.) férőhelyek 
száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhe-
lyek száma (december 

31-én) 
(TS 4901) 

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

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

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
   

e) gyermekvédelem 

 
2016. január 1-től a gyermekvédelmi rendszer átszervezése miatt, létrejöttek a család- és gyermek-
jóléti szolgálatok és központok. Mágocs a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozik. A ha-
tósági ügyek menedzselése átkerült a központokhoz. A hatósági ügyben érintett családok gondozá-
sában továbbra is szerepet kapnak a szolgálatok, mivel a velük való együttműködésre kötelezik 
őket. A központtal való együttműködés keretében havonta egy alkalommal esetmegbeszélésre ke-
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rül sor a szolgálatok között, ahol esetkövetés, problémás helyzetek átbeszélése, lehetséges megol-
dásmódok keresése és változások követése zajlik. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

 A család- és gyermekjóléti szolgálat célja, hogy a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára a biztosított szolgáltatá-
son keresztül az ilyen helyzethez vezető okokat megelőzze, a krízishelyzetet megszüntesse, vala-
mint, hogy hozzájáruljon az életvezetési képesség megőrzéséhez, fenntartásához, és fejlesztéséhez. 
Kiemelt célja, hogy feladatellátása során a gyermekek érdekeit és jogait védje, illetve hogy szolgál-
tatásokat biztosítson és közvetítsen.   

 

 

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

 

A Hegyháti Járásban 2017.10.01.-től elindult az EFOP- 1.4.2-16-2016-00023 „Gyökerek és szárnyak” 
című projekt, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ keretein belül. Jelen pályázat 5 éven keresztül 
segíti a járás településeinek közösségét. A projekt átfogó célja a 2010-2014 között megvalósult 
/„Legyen az esély egyenlő- Esélyteremtés a Sásdi Kistérségben” TÁMOP 5.2.3 / integrált térségi Gye-
rekesély program továbbfejlesztése. 

Stratégiai célja, hogy javuljon a gyermekekre és családokra irányuló szolgáltatások színvonala és elér-
hetősége, a családok öngondoskodási ereje. 

Mekényesen a projektnek köszönhetően a Kölyökkuckó Napközi szervez a gyermekek számára sza-
badidős programokat. A település könyvtára minden nap várja a helyi lakókat, ahol az ingyenes inter-
net elehetőségi lehetőséget biztosított. A gyerekek szabadidejüket a Játszótéren és a futballpályán 
töltik. 

A GINOP-3.3.1. -16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül meghirdetésre került „Digitális 
Jólét Program Pont fejlesztése” című pályázaton megnyert eszközök kiszállítása és telepítése 2018. 
07. 19-én megtörtént. Az igényelt IKT eszközök segítségével lehetőséget kaptunk, hogy közelebbről is 
megismertessük ezen eszközök használatát azokkal, akik számára nehezen vagy egyáltalán nem elér-
hetőek a mindennapi életben. A DJP Hálózat célja az, hogy a Digitális Jólét Program Ponttal (DJP Pont) 
rendelkező településeken élők a helyi Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor) segítségével minél 
egyszerűbben, és minél gyorsabban ismerjék fel a digitális világhoz való csatlakozás előnyeit 
(munkaerőpiaci versenyképesség erősítése, esélyegyenlőség növelése, életminőségük javítása stb.). 

 

 

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

2016. január 01-től a szünidei étkeztetést azok a gyerekek igényelhetik, akik hátrányos helyzetűek 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 2019-ben 2 fő igényelte. Az ebédet a 
mágocsi általános iskolából, a mekényesi falugondnok házhoz szállítja. Az önkormányzat az általá-
nos iskolások számára, akik nem jogosultak gyermekvédelmi támogatásara ingyenesen biztosítja a 
tankönyveket, minden általános iskolásnak ingyenesen biztosítja a füzetcsomagokat 
 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatá-

sok nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem releváns 
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek kerete-
in belül 

 
Nincs ilyenről tudomásunk. 
 

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

 
A településen nincs egy oktatási intézmény sem. Óvodába és iskolába Mágocsra járnak a gyerekek, 

így nem rendelkezünk az alábbi adatokkal. 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai gyermek-
csoportok száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai férőhe-
lyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek szá-
ma (gyógypeda-
gógiai neveléssel 

együtt) 
(TS 2601) 

Óvodai gyógype-
dagógiai gyermek-
csoportok száma 

(TS 2501) 

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

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

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
    

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. évfo-
lyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. évfo-
lyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1901) 

Általános iskolá-
sok száma 

Napközis általá-
nos iskolai tanu-

lók száma a 
nappali oktatás-
ban (iskolaott-
honos tanulók-
kal együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 n.a. n.a. - n.a. - 

2015/2016 n.a. n.a. - n.a. - 

2016/2017 n.a. n.a. - n.a. - 

2017/2018 n.a. n.a. - n.a. - 

2018/2019 n.a. n.a. - n.a. - 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek 
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Tanév 

Az általános iskolai osz-
tályok száma a gyógype-
dagógiai oktatásban (a 

nappali oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 

gyógypedagógiai okta-
tással együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2001) 

1-8 évfolyamon összesen 
1-8 évfolyamon össze-

sen 
db 

2014/2015 n.a. n.a. n.a. 

2015/2016 n.a. n.a. n.a. 

2016/2017 n.a. n.a. n.a. 

2017/2018 n.a. n.a. n.a. 

2018/2019 n.a. n.a. n.a. 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

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

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 
oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2014/2015 n.a. 

2015/2016 n.a. 

2016/2017 n.a. 

2017/2018 n.a. 

2018/2019 n.a. 

2019/2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi ada-
tok 

 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beillesz-
kedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
Nem releváns 
 

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

 
Nem releváns 
 

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

 
Nem releváns 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mu-
tatkozó eltérések 
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Nem releváns 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Nem releváns 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az egészséges lelki fejlődés és szocializáció a 
mélyszegénységben élő családok gyermekei 
jelentős részénél hiányos.   
 

Az egészséges testi-lelki fejlődés és a szocializáci-
ós hiányok pótlása érdekében a fiataloknak lehe-
tőséget kell nyújtani szabadidejük hasznos eltöl-
téséhez, támogatni kell az önkifejezésüket és 
kreativitásukat szolgáló kezdeményezéseket. 
Lehetőség szerint be kell vonni őket a különböző 
programokba, tájékoztatni őket a lehetőségekről. 
A Mikrotérségi Unio programjai között egyre 
több az olyan projekt, program, ami kifejezetten 
ennek a célcsoportnak szól. 

Kiemelt fontosságú a célcsoport környezetvéde-
lemi problémák iránti fogékonyságának kialakítá-
sa, mely záloga a tiszta és ez által vonzó telepü-
léskép megteremtésének is.   

A felnövekvő generációk környezet- és 
természettudatos gondolkodásának, 
szemléletének fejlesztése, felelősségtudatuk 
erősítése szemléletformáló programokon, 
akciókon keresztül. 
 

A gyermek- és ifjúsági korosztály földrajzi hátrá-
nyából származó, korcsoportot célzó szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférésének nehézsége. 

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Pont működte-
tése - ügyfélszolgálat, adatbázis építés, tanácsadó 

szolgálat alapszolgáltatásokkal, DJP Pont,  

Az aprófalvas térségünkben már megjelent a 
második, sőt harmadik munkanélküli, inaktív 
generáció, a fiatalok egy része nem szerez szak-
mát, nem fejezi be középiskolai tanulmányait, 
jószerivel esélye sincs arra, hogy bekerüljön a 
munkaerőpiacra, s így gyakran a korai családala-
pítás illetve a több gyermek vállalása révén pró-
bálja megélhetését biztosítani. A tartós munka-
nélküliséggel kéz a kézben járó, mélyülő sze-
génység izolálódáshoz, a családok társadalmi 
kapcsolatainak lazulásához vezet, és ez a férfiak-
ra és a nőkre egyaránt igaz 

Családi életre nevelő program indítása a telepü-
lés minden korosztályának bevonásával, mely 
alkalmas ismeretek átadására az egészséges sze-
xualitásról, párválasztásról, családtervezésről, a 
család és a társadalom viszonyáról, a polgári de-
mokráciában élő család jellemzőiről, a családmo-
dellről, a generációk együtt éléséről, melyek is-
merete a mai fiatalok számára elengedhetetlen 
ahhoz, hogy felnőtté válva rendezett és boldog 
családi szerkezetet tudjanak létrehozni. 

A hátrányos helyzetű családokban felnövő fiata-
lok gyakran nem rendelkeznek megfelelő szemé-
lyes és szociális kompetenciákkal, kiforratlanok, 
vagy hiányosan kialakultak személyiségjegyeik, 
helytelen megküzdési stratégiáik pedig ellehetet-
lenítik további életüket; intro- illetve extrover-
tált, gyenge kapcsolati hálóval rendelkező felnőt-

A gyermekek minél fiatalabb korban történő kö-
zösségbe kapcsolása, egészséges minták, köve-
tendő értékek tapasztalatai úton való megismer-
tetése céljából, kiegészítve a célzott személyes- 
és szociális kompetenciafejlesztéssel 
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tek válhatnak belőlük. 

Társas és közösségi kapcsolatok hiánya, in-

gerszegény környezet, főleg a nyári szünet-

ben. 

Önkormányzat már meglévő programjait 

szeretné bővíteni, az ehhez a tevékenységhez, 

rendszeres foglalkozásokat, közösségfejlesz-

tést - ingyen biztosítja a helyiséget. 
 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket érintenek. A 
nők munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk a foglal-
kozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és alacsonyabb presz-
tízsű állások betöltői között, a vertikális szegregáció erősödésére utal a női vezetők rendkívül ala-
csony aránya. A nők és a férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének alapvető feltételei közé tartoz-
nak a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását lehetővé tevő családtámogatási ellátá-
sok, az elérhető és megfelelő minőségű gyermekgondozási, illetve a gondozásra szoruló családtag 
ellátását segítő szolgáltatások, valamint a családi kötelezettségeket rugalmasan figyelembe vevő 
munkaszervezetek és foglalkoztatási formák elterjesztése. 

 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők kü-
lönösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az 
otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hát-
rányt szenvednének el a férfiakhoz képest. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden 
bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a legin-
kább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. 

Fontos cél a nők ellen irányuló nyílt illetve rejtett diszkrimináció felszámolása, az élet minden terüle-
tére érvényes esélyegyenlőség.  

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A nők gazda-
sági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk. 
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak körében a 
gyereknevelés lényegében függetlenül a gyerek korától valamelyest növeli a munkavállalás valószínű-
ségét. Az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen alacso-
nyabb, mint, az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket nevelő nőké.  
Befolyásoló tényező még a gyermekek száma is, a három vagy több gyermek radikálisan csökkenti a 
nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők inkább kívánnak munkát vállalni, mint az 
azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkap-
csolatban élő nőtársaik. 
Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A nők között 
magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak önfoglalkoztatóként 
(egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai). 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2014 109 105 n.a. n.a. 11 22 

2015 105 100 n.a. n.a. 13 16 

2016 104 93 n.a. n.a. 12 16 

2017 99 90 n.a. n.a. 12 12 

2018 100 91 n.a. n.a. 7 9 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 8 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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2014 óta a nők és férfiak körében a munkavállalási korúak száma lassú, de csökkenő tendenciát mu-
tat, a munkanélküli nők száma a 2014-as évek előtt megnőtt, de az utóbbi időben folyamatos csök-
kenés látható 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A munkanélküli nők körében az alacsony iskolai végzettségűek aránya igen magas. Az iskolai végzett-
séget tekintve az általános iskolát végzettek kerülnek legtöbben regisztrációra.  Megállapítható, hogy 
minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb az esély az elhelyezkedésre. 

 
Közmunkaprogramok alkalmával van lehetősége az önkormányzatnak alacsony iskolai végzettségű 
nőket alkalmazni. Településünkön a munkanélküli nők száma nagyjából azonos volt az elmúlt évek-
ben. Bár egyre többen szereznek szakmát, érettségit, mégsem tudnak elhelyezkedni a munkaerő-
piacon. 2015-hoz képest csökkent a szakiskolát végzettek száma, ugyanakkor nőtt a gimnáziumot 
végzett és érettségizett nők aránya. 
 

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

 
Az önkormányzatnak adatok nem állnak a rendelkezésre. A közfoglalkoztatás és a támogatott foglal-
koztatás a bérek vonatkozásában kiegyenlített a nemek között. 

 

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

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, mivel álta-
lában túlnyomórészt ők látják el a gyerekeket és az időseket. 

Mekényesen nem működik bölcsőde.  A legközelebb Dombóváron van bölcsőde, viszont a 2,5 éves 
gyermekek számára Mágocson „mini” csoportot működtet az Óvoda, ahová a Mekényesi a gyerekek 
beíratására is lehetőség van. 
 
A nők számára beszűkült munkalehetőségek, és alulképzettségükből adódó munkaerő piaci kirekesz-
tettségük miatt jellemzően otthon maradnak a gyermek 3 éves koráig. 



 42 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Mekényesen nincs védőnői szolgálat; ennek a központja is a szomszédos Mágocs városban van. A 
körzethez 4 település tartozik (Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás), a védőnői szolgála-
tot pedig egy szakember látja el. 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti gyer-

mekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 3 3 

2013 1 1 1 

2014 1 1 1 

2015 1 0 0 

2016 1 1 1 

2017 1 1 1 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűj-
tés 

   
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A rendőrséggel történt konzultáció alapján megállapítható, hogy településünkön nem jellemző a nő-
ket érő, illetve a családon belüli erőszak. 

 

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

 

Krízishelyzet esetén a legközelebbi anyaotthon Komlón érhető el. A Majális téren található intézmény 
2002. december 20-a óta működik, családi házas környezetben helyezkedik el, zöldövezetben. Köny-
nyen megközelíthető, busszal és gyalog egyaránt. Elhelyezkedése az egészségügyi ellátás szempont-
jából is ideális, mert a terhes gondozás az anyaotthon közvetlen szomszédságában van. Az anya- és 
gyermekotthon anya és gyermeke együttes elhelyezésére alkalmas, biztosítja teljes körű ellátásukat, 
otthonszerű családias elhelyezés formájában.  

A dombóvári Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Családok Átmeneti Ott-
honba Dombóvárról és környékéről helyeznek el rászorultakat várólista alapján. Krízishelyzetben 1-2 
éjszakára tudnak szállást és ellátást biztosítani.  

A kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon 1998-ban nyitotta meg kapuit, mely ugyan családok átmeneti 
otthonaként működik, de csak gyermekeket és anyákat fogad az ország egész területéről. Az otthon-
ban, 11 lakószobában összesen 34 főt tudnak egyidejűleg elhelyezni.  

A Bölcső Alapítvány és Egyesület által Szekszárdon működtetett anyaotthonba az ország egész terüle-
téről helyeznek el krízishelyzetben levő várandós nőket, akik szülésig maradhatnak. Az intézmény 
önellátó. 

A pécsi anyaotthonok döntő többségébe kizárólag Pécsről helyeznek el rászorulókat. 

Ezek közül az intézmények közül 2 önkormányzati fenntartású, a többit non-profit szervezetek mű-
ködtetik. Mindegyik esetében más és más a bekerülés feltétele, a térítési díj, valamint az igénybe 
vehető szolgáltatások köre. A családok önként kérhetik felvételüket az intézményvezetőknél szemé-
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lyesen, telefonon vagy levélben, illetve kérhetik a családsegítő szolgálat munkatársának közreműkö-
dését is. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A képviselőtestületnek 2 hölgy tagja van. A település életében igen aktívan részt vesznek a nők. 

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

kezdeményezések 

 

Tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló, a nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi 
problémák a munkanélküliség, alulképzettség, kismamák bezártság érzése, magányosság. 

A munkanélküliség össztársadalmi probléma, melyet a Munkaügyi Központ, az Önkormányzat, szociá-
lis intézmények szoros együttműködésével létrehozott komplex programokkal lehet enyhíteni. 

A településen élő nőket fokozottan érintő társadalmi probléma, hogy nincs olyan civil szervezet, mely 
az ő esélyeik kiegyenlítésével, érdekérvényesítésükkel foglalkozna; és akadályoztatva vannak ügyeik 
intézésénél, a szolgáltatások igénybevételénél. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A csecsemő és kisded gyermekek nagyszülői fel-
ügyelet hiányában nehezítik, akadályozzák a hi-
vatalos ügyek intézését, szolgáltatások igénybe-
vételét. 

Játszósarok létrehozása a Polgármesteri Hivatal 
várótermében 

Mekényes községben nem működik olyan civil 
szervezet, vagy közösség, amely a nők érdekei-
nek, védelmével, esélyeik kiegyenlítésével foglal-
kozna. 

Közéletbe vonás, Nő Klub civil társaság létreho-
zása, működésének támogatása. 

Nők körében lényegesen magasabb a munkanél-
küliség, mint a férfiak körében 

Információk közvetítésével a nők részvételének 
ösztönzése a foglalkoztatást segítő programok-
ban. Foglalkoztatók információval történő ellátá-
sa, érzékenyítése: részmunkaidős és távmunka 
lehetőségek vonatkozásában 

Az egyedülálló nők közéletben inaktívak, kapcso-
lati hálójuk beszűkülőben van, őket elmagányo-
sodás fenyegeti. 

Elmagányosodás megelőzése, a létrejövő Nő 
Klubban segítő szolgálat indítása, közösségi prog-
ramok szervezése. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlőség 

 

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

 
A település lakosságának életkor szerinti megoszlásában az idősek növekvő aránya tűnik ki. 
Településünkön a természetes fogyás-szaporodás tükrében természetes fogyást figyelhettünk meg, 
amely veszélyezteti a település társadalmi korosztályi egyensúlyát. 
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Mivel Mekényesen jellemzően mezőgazdaságban dolgoztak, a szakszövetkezet tagjai voltak az idősek, 
a nyugdíjak alacsonyak. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, mely 
háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. 
Mivel az idős emberek családjának aktív tagjai dolgoznak, egyes esetekben nem is a településen él-
nek, nagy a veszélye a településen az idősek elmagányosodásának, elszigetelődésének. 
 
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentő-
sebb a foglalkoztatásbeli diszkrimináció, valamint az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgál-
tatások biztosítása terén elszenvedett megkülönböztetés. 
Településünkön 2014-ben 94 fő nyugdíjas volt. 2018-ig folyamatos csökkenés figyelhető meg, ami a 
nyugdíjkorhatár kitolásával, és a különböző nyugdíjszerű ellátásokban részesülők felülvizsgálatával, az 
ellátás megvonásával magyarázható 
 
 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők szá-
ma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-
dékban és egyéb járandóságban 

részesülő férfiak száma (TS 
5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-
dékban és egyéb járandóság-
ban részesülő nők száma (TS 

5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 48 46 94 

2015 44 47 91 

2016 42 43 85 

2017 40 46 86 

2018 38 46 84 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
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Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel is az egészségesek, az aktívak szívesen végez-
nének jövedelemkiegészítő tevékenységet (egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, más-
részt, hogy az elszigeteltségük csökkenjen). Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel, ha speciális 
tudással rendelkezik, vagy családi vállalkozáson belül hasznosítja tudását. 

 

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

 

Munkavégzésre egyre több lehetőség adódik, mivel a munkaerőhiányt több helyen (oktatás, keres-
kedelem) nyugdíjas foglalkoztatottakkal próbálják a munkáltatók megoldani. Ehhez az állam is egyre 
több támogatást ad.   

Többen kiveszik részüket az unokák nevelésében, támogatást nyújtva ezzel a fiataloknak.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

nem releváns 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált mun-
kanélküliek szá-

ma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós munka-
nélküliek száma 

55 év feletti tartós munka-
nélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2014 32 3 10% 0 n.a. - 

2015 29 5 17% 0 n.a. - 

2016 28 5 19% 0 n.a. - 

2017 23 5 22% 0 n.a. - 

2018 16 4 27% 0 n.a. - 

2019 14 3 20% 0 n.a. - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
     

 
 

 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-
sához való hozzáférés 
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A településen nincs állandó orvosi rendelés, hetente egy alkalommal van mód helyben az orvosi ellá-
tást igénybe venni. Mekényesen van ugyan orvosi rendelő, de a körzet központja Mágocs. Ott műkö-
dik a fogorvosi rendelő, a labor, a gyermekorvosi ellátás, a gyógyszertár és a fizikoterápia is. A gyógyí-
táshoz szükséges speciális berendezéseket az önkormányzatok a lakosságszám arányában vásárolják 
meg a vállalkozó orvosként a körzetet működtető és üzemeltető orvosok számára. 
 
Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók 
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egész-
ségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémák megoldásában. 
Az időseket érintő tevékenységek legfőképpen az alábbiakra terjed ki: 
 
Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás keretében a napi 4 órát meg nem haladó gondozási szük-
séglettel rendelkező igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében biztosítják az önálló életvitel 
fenntartása érdekében szükséges ellátást. Így a házgondozó feladata az alapvető gondozási, ápolási 
feladatok elvégzése, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körül-
ményeinek megtartásában való közreműködés. A házi segítségnyújtást a 2019. évben 10 fő vette 
igénybe, a szolgáltatást igénybe vevőkön belül a 60 év felettiek aránya 96,3%. 
 
 Falugondnoki szolgáltatás: A falugondnok az alábbi alapfeladatokat látja el:  
- szociális ellátás biztosítása, 
- egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 
- étkeztetésben való részvétel, 
- a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat 
és a lakosság között. A falugondnoki szolgáltatás hozzájárul a települési hátrányok enyhítéséhez, 
lehetővé teszi az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, a közszolgáltatásokhoz 
való hozzájutást, segíti az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését. 
 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő idősko-
rúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság száma 
(TS 0328) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő 

időskorúak 
száma (TS 

5101) 

Fő Fő % 

2014 62 n.a. - 

2015 63 n.a. - 

2016 60 n.a. - 

2017 64 n.a. - 

2018 69 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 
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Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 

2014 n.a. 

2015 0,92 

2016 1,83 

2017 1 

2018 2 

2019 4. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Mekényesen nincs mozi, színház, múzeum.  Alkalmanként, igény esetén, megszervezésre kerül egy-
egy kirándulás, mozi, színházlátogatás a Falugondnoki Szolgálat segítségével oldható meg az idősek 
szállítása.  

A település könyvtára egész évben várja látogatóit, gyerekeknek és felnőtteknek szervezett színes 
programokkal. 

Az Idősek Világnapja évfordulóját minden évben megünneplik az önkormányzat jóvoltából. 

 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális intéz-
mények száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2014 1 3415 n.a. 1 

2015 1 3415 n.a. 1 

2016 1 3415 n.a. 1 

2017 1 3415 n.a. 1 

2018 1 3535 n.a. 1 

2019 1 3520 n.a. 1 

Forrás: TEIR 
    

 

c) idősek informatikai jártassága 

 
Az elszigetelődés problematikáját jelentősen enyhítené, ha az idősek informatikai jártassága növe-
kedne. A falugondnokkal és a házgondozóval közösen végeztünk felmérést a nyugdíjas korúak közt. A 
felmérés szerint 25 megkérdezett időskorúból 20 fő nem tudja használni a számítógépet, nem tudja 
mi az az internet. Pedig az internet használata segíthetne az időskorúaknak az elszigeteltség meg-
szüntetésében, saját családjuk fiatal(abb) tagjaival való kapcsolattartásban, valamint abban, hogy 
lépést tartsanak a változásokkal. A felmérésből kiderül, hogy szívesen tennének szert szélesebb körű 
informatikai ismeretekre, elsősorban távol lévő családtagjaikkal való kapcsolattartás végett.  
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Magyarországon 2015. 09. 01-én indult az Infokommunikációs Modellprogram melynek köszönhető-
en Mekényesnek is adott volt a lehetőség a programhoz való csatlakozáshoz. 

 2017. 04. 12-től indult a „ Segítőkezek az Aktív Évekért” program, mely 2 fő foglakoztatására ad lehe-
tőséget a településen. 

A program lényege: a településen élő 65 év feletti idősek részére a számítógép- és internethasználat 
elsajátításában és aktív használatában való segítségnyújtás és ezzel párhuzamosan az idősek rendsze-
res látogatása során egy támogató, segítséget nyújtó szolgáltatás kiépítése. 

A programban való részvételre kiválasztott időseket a számítógép és Internet használatára kell taní-
taniuk, az idős saját otthonába kijárva.  

Miután az idősek elsajátítják a számítógép és internethasználatot az Önkormányzat által kijelölt disz-
pécserközpontból kell, számítógépen keresztül tartani az idősekkel a kapcsolatot napi 8 órában.  

A program azóta is folyamatosan működik, 10, 65 év feletti idős került be a programba, ők azóta igen 
eredményesen elsajátították az internet és a számítógép használatát, ezáltal kicsit közelebb kerültek 
családtagjaikhoz és barátaikhoz, kitárult előttük a világ.  

A GINOP-3.3.1. -16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül meghirdetésre került „Digitális 
Jólét Program Pont fejlesztése” című pályázaton megnyert eszközök kiszállítása és telepítése 2018. 
07. 19-én megtörtént. Az igényelt IKT eszközök segítségével lehetőséget kaptunk, hogy közelebbről is 
megismertessük ezen eszközök használatát azokkal, akik számára nehezen vagy egyáltalán nem elér-
hetőek a mindennapi életben. A településen van szélessávú internethálózat. Az évek múlásával egyre 
több otthonban vált elérhetővé az internet, szinte mindenki rendelkezik mobiltelefonnal, sokak szá-
mára nem ismeretlen a tablet sem. Viszont vannak, akik nem képesek az eszközök és az általuk elér-
hető információk használatára, ezért ők azok, akik kizárólag a DJP mentorokon keresztül jutnak meg-
felelő információhoz. Ami biztos, hogy az IKT eszközök és a digitális alapkészségek elsajátítása nélkül 
jelentőssé válik az esélyegyenlőségi hátrány.  

 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év 

Összes megkérde-
zett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók száma 

Fő Fő % Fő % 

2013 25 3 12,0% 3 12,0% 

2014 25 3 12,0% 3 12,0% 

2015 25 3 12,0% 3 12,0% 

2016 25 3 12,0% 3 12,0% 

2017 25 10 40,0% 10 40,0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
     

 

 

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

A falugondnoki szolgálat keretében megoldott a szociális étkezést kérők ebédjének házhoz szállítá-
sa. Igény szerint gondoskodunk a gyógyszerek kiíratásáról, az arra rászorulóknak a házhoz szállításá-
ról. Előzetes egyeztetést követően a közmunkások igény szerint füvet nyírnak a portákon. 

A Lépés-váltás projekt keretében lehetőség adódott a Senior Akadémiai előadások látogatására Ka-
posváron és Pécsen. Alkalmanként 6-8 időskorút szállít/ott a falubusz. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nagy a veszélye a településen az idősek elszigete-
lődésének. 

Minél több program szervezése az idősek részé-
re, illetve az idősek aktív bevonásával 

A korosztályra jellemző a hagyományos életvitel, 
étkezési szokásokhoz való ragaszkodás – túlzott 
só használat, alacsony szintű vízfogyasztás, zsírral 
főzés stb. 

Felvilágosító, szemléletformáló alkalmak megte-
remtése. 

Az idősebb korosztály digitális tudása, informati-
kai jártassága a többi korosztálynál rosszabb. 

Informatika- és internetklubok szervezése, to-
borzása a korosztály tagjainak személyes meg-
szólításával, DJP Pont által nyújtott digitális segít-
ség 

Magas az egyedül élő idősek aránya. Az idősek aktivitását, közösségi életét célzó  
programok szervezése 

 
 
 



 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képes-
ségeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számotte-
vően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegy-
zőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan 
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos 
egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társa-
dalmi szerepvállalását. 
A fogyatékossággal élő embereket ugyanazok az emberi jogok illetik meg, mint minden más állam-
polgárt. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja: minden ember szabad és egyenlő méltó-
ságában és jogaiban. A fogyatékos emberek esélyegyenlősége egyenlő hozzáférést jelent minden 
társadalmi erőforráshoz, azaz a befogadó oktatáshoz, az új technológiákhoz, az egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatásokhoz, a fogyasztási javakhoz, a termékekhez és a szolgáltatásokhoz. Társadalmaink 
berendezkedése gyakran azt jelenti, hogy a fogyatékos emberek nem élhetnek teljes mértékben em-
beri jogaikkal, és szociálisan kirekesztődnek.  
A fogyatékosságügyben az egyik legfontosabb feladat annak az elvnek az elfogadtatása, hogy a fogya-
tékos emberek ügye nem csak szociális kérdés; a másik pedig a társadalmi szemléletváltás. 
 
A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos 
adat nem áll rendelkezésre. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemen-
ként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 8 15 23 

2015 7 13 20 

2016 8 14 22 

2017 6 15 21 

2018 6 13 19 

2019 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 
A megváltozott munkaképességűekről településünkön nem áll rendelkezésre adat 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Településünk esetében ez nem releváns. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Településünk esetében ez nem releváns. 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban részesü-

lő fogyatékos személyek 
száma (TS 5001) 

Egyházi fenntartású intéz-
ményben 

Civil fenntartású intéz-
ményben  

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

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

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. 

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

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeni ellátást és kedvezményeket 
az Önkormányzat nem nyújt. 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlá-

sához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
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A Mekényesen található közintézmények (Kultúrház, Teleház, Könyvtár, Polgármesteri Hivatal aka-
dálymentesítettek, az épületekbe való bejutást mozgáskorlátozott feljáró segíti elő.  
 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, in-
formációs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymen-
tesítettsége 

 
 Mekényesen található közintézmények (Kultúrház, Teleház, Könyvtár, Polgármesteri Hivatal,Orvosi 
rendelő)  nagy részük akadálymentesítettek az épületekbe való bejutást mozgáskorlátozott feljáró 
segíti elő. Néhány épület megközelítéséhez az akadálymentesítés még nem megoldott.  
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen található munkahelyek nem akadálymentesítettek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közösségi közlekedés, a járdák és a parkok nem akadálymentesítettek 

 

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

 
Településünkön ez nem releváns 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Településünkön ez nem releváns 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Megváltozott munkaképességűekről, pontos adat 
nem áll rendelkezésünkre. 

Megváltozott munkaképességűek pontos feltér-
képezése, adatbázis létrehozása a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókról és foglalkoz-
tatásukat vállaló munkaadókról. Megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztathatóságának 
elősegítése motivációs tréninggel. 

Az önkormányzat épülete, valamint intézményei 
nem mindenhol akadálymentesítettek. 

 

Akadálymentesítés. 

Fogyatékkal élők beszűkült élettere, lehetősége Információ közvetítésében és személyszállí-

tásban, akadálymentesítében való segítség-

nyújtás. 
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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 bemu-
tatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Mekényesen nincs civil szervezet 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemuta-
tása 

 Településünkön ez nem releváns 
 

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

 

A település hétköznapi életében vagy akár pályázati projektek alkalmával szoros a partnerségi 
együttműködés az önkormányzat, A Mikrotérség települései a valamint az egyházi képviselők között. 
Együtt hatékonyan szolgálják az itt élők igényeit, közösen lépnek fel érdekeik védelmében. 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A térségben lévő önkormányzatok együttműködése hosszú időre nyúlik vissza, a múltban és a jövő-
ben is jellemző rá a kölcsönös előnyöket nyújtó együttműködési lehetőségek felkutatása és azok ki-
használása 
 
Mekényesen a Polgármesteri Hivatal csak kirendeltségi szinten működik, a Mágocs Városi Közös Ön-
kormányzati Hivatalhoz tartozunk.  
 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Településünkön ez nem releváns 
 

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

 
Az önkormányzat a vállalkozásokkal jó kapcsolatot tart, hiszen az önkormányzat számára fontos a 
vállalkozások szerepvállalása a helyi közéletben. A jó partneri kapcsolatnak köszönhetően együtt 
hatékonyan tudnak kiállni az esélyegyenlőség megteremtése mellett. 
A helyi vállalkozók támogatják a gyermekek részére megrendezett Gyermeknapot, a falunapot és a 
településünkön megszervezett közösségi programokat is. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szerveze-
tek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyama-
tába 
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Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél széle-
sebb körű adatgyűjtés megszervezésére. 
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését a Mágocsi Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói segítették. 

 

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

 

Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való kihelyezés-
sel biztosított volt. 
Mekényes Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja az Önkormányzati Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormányzat honlapján 
közzétételre kerül, így a település lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett esélyegyen-
lőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy mély-
szegény-
ségben élők 

-Oktatási, képzési támogatások, felzár-
kóztató képzések, átképzések a hatékony 
munkaerő-piaci integráció elősegítése 
érdekében. 
-a mélyszegénységben élők és a romák 
foglalkoztathatósága alacsony szintű, 
mely visszavezethető a hiányos és kiala-
kulatlan egyéni és társas kompetenciák-
ra, a munkáltatók előítélete, illetve a 
rossz beidegződött munkaszocializálódás 
-fásultság, beletörődés, passzivitás jel-
lemzi a mélyszegénységben élőket, hi-
ányzik a tudatosság, eltökéltség saját 
helyzetük változtatására 
-fejletlen egészségkultúra, a szűrővizsgá-
latok igénybevételének alacsony szintje, 
függőség kialakulása 
 

Új esély - Dolgozni 

„Akarod? – Sikerülni fog” 
Egészséges élet - Van segítség 

 

Gyermekek 

-A hátrányos helyzetű családokban fel-
növő gyermekek kompetenciái kiforrat-
lanok, szocializációjuk hiányos, 
- A földrajzi elhelyezkedés és a 
közlekedési viszonyok miatt az 
információhoz való hozzáférés, a 
célcsoportnak fontos alapszolgáltatások, 
szabadidős programok elérése 
nehezített. 

Társas és közösségi kapcsolatok hiá-

nya, ingerszegény környezet, főleg a 

nyári szünetben. 

Fiatalság – Mekényes jövője 

Jó idő! – Teljen jól a délután! 

 

Idősek 

- Magas az egyedül élő idősek aránya. 
 A korosztályra jellemző a hagyományos 
életvitel, étkezési szokásokhoz való ra-
gaszkodás rosszak az étkezési szokásaik, 

„Nem csak a húszéveseké a világ 

Senior rendezvények 
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keveset mozognak, 
-Magas az öregedési index, a korosztály 
közösségileg inaktív, nincs olyan szerve-
zet, mely ellátja érdekképviseletüket. 
- alacsony informatikai jártasság 

Nők 

Mekényesen nem működik olyan civil 
szervezet, vagy közösség, amely a nők 
érdekeinek védelmével, esélyeik, ki-
egyenlítésével foglalkozna.  
Az egyedülálló nők inaktívak, kapcsolati 
hálójuk beszűkült, magányosak. 
 A kisgyermekes nők esetében, nagyszü-
lői felügyelet hiányában nehezített a 
hivatalos ügyek intézését, szolgáltatások 
igénybevétele. 
- a munkanélküliség aránya a nők  
esetében magasabb, 

Mekényes a nőkért 

Kedvező munka – Nők a munkaerő-
piacon 

Fogyatékkal 
élők 

Megváltozott munkaképességűekről, a 
felmerülő szükségleteiket illetően pontos 
adat nem áll rendelkezésünkre. 
foglalkoztatásuk elősetítése 
Fogyatékkal élők életterük beszűkült 
lehetőségeik korlátozottak 

„Én is itt vagyok – újra dolgoznék” 
„Segíthetek” igényfelmérés 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben 
élők 

Új esély - Dolgozni 
 Tanulás elősegítése Mekényesen a hát-
rányos helyzetűek részére, ezáltal a mun-
kanélküliség csökkentése a településen. 
Oktatási, képzési támogatások, felzárkóz-
tató képzések, átképzések, a hatékony 
munkaerő-piaci integráció elősegítése 
érdekében. 
 

„Akarod? – Sikerülni fog”:  
Egészséges élet - Van segítség: cél-
csoporttal való kapcsolatfelvétel, igény-
felmérés, prevenciós és szemléletformáló 
programok szervezése 

Felelős: önkormányzat,  

partner: Munkaügyi Központ, Komló 

 

 

 

 

Felelős: önkormányzat 

partner: Civil szervezetek, Egyesületek 

Gyermekek 

Fiatalság – Mekényes jövője – Ifjúsági 

Információs és Tanácsadó Pont működte-

tése, kompetenciafejlesztő és szemlélet-

formáló programok szervezése. 

Jó idő! – Teljen jól a délután! 

 Felelős: önkormányzat 

partner: Sásdi Család- és Gyermekjóléti 

Központ, önkéntesek, civil szervezetek, Köz-

nevelési intézmények 
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igényeknek megfelelően szabadidős 
programok és prevenciós előadások szer-
vezése 
 

Idősek 

„Nem csak a húszéveseké a világ”- az 

idősek, a gyermek és ifjúsági korosztály 

együttműködése. Felvilágosító és szemlé-

letformáló programok, Internet-klubok 

szervezése,  

Senior rendezvények: az idősek szemé-

lyes aktivitását és a függetlenséget meg-

őrző programok szervezése 

Felelős: önkormányzat  

partner: Gondozási Központ Mágocs,  

Nyugdíja Klubok, Idősekkel foglalkozó Civil-

szervezetek 

Nők 

Mekényes a nőkért civil kezdeményezés 
– bevonni őket a közéletbe -  Nő Klub 
civil társaság létrehozása, közösségi 
programok szervezése, segítő szolgálat 
indítása  

Kedvező munka – Nők a munkaerő-
piacon: részmunkaidős foglalkoztatás 
számának növelése érdekében lehetősé-
gek, pályázati források felkutatása, egyéb 
atipikus foglalkoztatási formák keresése,  
Teleházban Játszósarok létrehozása. 

Felelős: önkormányzat 

partner: Sásdi Járási Hivatal,  

Munkaügyi Központ Komló 

munkáltatók 

védőnők,  

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, 

Fogyatékkal élők 

„Én is itt vagyok – újra dolgoznék” 
 megváltozott munkaképességűek pon-
tos feltérképezése,  
adatbázis létrehozása a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókról és 
foglalkoztatásukat vállaló munkaadók-
ról. Munkaközvetítés; foglalkoztatást 
elősegítő tréningek szervezése 

„Segíthetek” igényfelmérés, preven-
ciós szemlélet erősítése, egészségvé-
delmi programok szervezése,  

Felelős: önkormányzata 
Gondozási Központ Mágocs 
Egészségügyi intézmények, önkéntesek 
 

Jövőképünk 

- Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák társadalmi szerepvállalása azonos a többi lakoséval, a 
munkaerő-piacon aktív szerepet tudnak vállalni, nem részesülnek sem negatív, sem pozitív megkü-
lönböztetésben, mert nincs cigánykérdés. 
- Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők megélhetési problémái enyhüljenek, eladósodá-
suk mérséklődjön. Segítséget kapjanak az életesélyeik kiegyenlítésére. 
- Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatási és szociális körülményeinek a szinten tartását, esetle-
ges javítását, szegénységének enyhítését, kompetencia és készségfejlesztését, családi életre nevelé-
sét, szemléletformálását, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak.  
- Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi helyzetére és a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréséhez, hogy minőségi életet tudjanak élni településünkön, megbecsülésük, gondozásuk, 
segítésük fontos célkitűzésünk a biztonságos, boldog időskor biztosítása érdekében.. 
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- Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében, az egyenjogúság figyelembe vételét, érdekeik védel-
mét, közösségbe vonását. Elősegíteni, hogy a munkaerő-piacon aktívan részt tudjanak venni, a gyer-
mekneveléssel összeegyeztetve mindazt. 
- Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlősségének megteremtésére, szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférésének biztosítására, társadalmi reintegrációjuk elősegítésére. 
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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 

In-
tézk
edés 
sor-
szá
ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés következte-
téseiben feltárt esélyegyenlő-
ségi probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitű-
zés össz-
hangja 
egyéb 

stratégiai 
dokumen-
tumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézke-
dés megva-
lósításának 
határideje 

Az intézkedés eredmé-
nyességét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges erőfor-

rások  
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Új esély - Dolgozni Alacsony iskolázottság és 
a tartós munkanélküliség 
összefüggése, ennek 
következménye a hátrá-
nyos helyzetek generáció-
kon keresztüli átörökítése, 
alacsony életszínvonalból 
fakadó életvitel 

célcsoport elérése, 
felmérni, hogy 
mindenki a lehető-
ségeihez mérten és 
képességeinek 
leginkább megfele-
lő, hatékony és 
értékteremtő mun-
kát végezhessen. 

Tanulás elősegítése 
Mekényesen a 
felnőttek részére, 
ezáltal a munkanél-
küliség csökkentése 
a településen. 
Oktatási, képzési 
támogatások, 
felzárkóztató kép-
zések, átképzések, 
a hatékony munka-
erő-piaci integráció 
elősegítése érde-
kében. 

 célcsoport felméré-

se, adatok gyűjtése 

Kapcsolatfelvétel a 

lehetséges oktatás-

ról, célcsoportról a 

Munkaügyi Közpon-

ton keresztül 

Adatbázis elkészíté-

se az érintettekről, 

képzésekről a cél-

csoport tájékoztatá-

sa a lehetséges 

tanfolyamokról. 

Közvetítés, koordi-
nálás. 

 Mekényes 
Község Önkor-
mányzat 

 

2023. 06. 
30. 

képzésben való rész-
vétel,  
munkanélküliség 
csökkenése, 
A célcsoport megis-
meri a képzéseket, 
szórólapok biztosítása 
visszajelzés kéréssel. 
K: A képzéseken való 
aktív részvétel jelen-
léti ív biztosításával. 
Képzettségek meg-
szerzéséről nyilván-
tartás vezetése, visz-
szacsatolás kérése a 
lehetséges elhelyez-
kedésekről. 
hátrányos helyzet 
átörökítésének csök-
kenése 

 

Pénzügyi forrás, 
humán erőfor-
rás 

ingyenes képzé-
sek vagy pályá-
zati források 

A lehetséges 
képzések nyo-
mon követése, 
felderítése és a 
Munkaügyi 
Központtal 
szoros kapcsolat 
tartása. 

munkanélküliek 
arányának 
csökkentése, 
foglalkoztatás 

hátrányos hely-
zet átörökítés 
csökkentésének 
fenntartása 

2 Egészséges élet – 
Van segítség 

fejletlen egészségkultúra, 
a szűrővizsgálatok igény-
bevételének alacsony 
szintje, függőség kialaku-
lása 

egészséges élet-
módra való felké-
szítés, tudatosabb 
és egészségesebb 
életvitel 

 felvilágosító előadá-
sok, programok 
szervezése Térségi 
és Közösségi egész-
ségtervek kidolgo-
zása és megvalósí-
tása 

Önkormányzat 2023. 
06.30. 

előadások és preven-
ciós programok szá-
ma, érdeklődők szá-
ma 

humán erőfor-
rás, helyszín 
biztosítása, 
pályázati forrás 

szakemberek 

fenntarthatóság 
az igények 
figyelembevéte-
lével megvalósul 
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szenvedélybetegsé-
gek megelőzésével 
kapcsolatos preven-
ciós programok 
megvalósítása 

3. „Akarod? – Sike-
rülni fog 

fásultság, beletörődés, 
passzivitás jellemzi a 
mélyszegénységben élő-
ket, hiányzik a tudatosság, 
eltökéltség saját helyzetük 
változtatására 

munkaerő-piaci 
esélyt javító, szem-
léletformáló képző 
programokkal 
javítani a tudatos 
életvitel kialakítá-
sát 

 szemléletformáló 
előadásokkal és 
beszélgetésekkel 
foglalkozásokkal, 
esetleg képzésekkel 
segíteni őket abban, 
hogy könnyebben 
be tudjanak illesz-
kedni a gyorsan 
változó és fejlődő 
világba, megtörjön a 
passzivitás, és le-
gyenek elérhető 
céljaik 

önkormányzat 

 

2022. 12. 
31. 

 előadásokon és 
képzéseken, foglalko-
zásokon való részvé-
tel aránya 

programok, előadások 
száma 

humán erőfor-
rás, pályázati 
forrás, önkénte-
sek, szakembe-
rek 

fenntarthatóság 
igény szerint, 
felvilágosító 
előadások, 
folyamatos 
ösztönzés fenn-
tartása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Fiatalság – Meké-
nyes jövője  

A hátrányos helyzetű 
családokban felnövő 
gyermekek kompetenciái 
kiforratlanok, szocializáci-
ójuk hiányos, személyiség-
jegyeik sokszor kialakulat-
lanok.  
A földrajzi elhelyezkedés 
és a közlekedési viszonyok 
miatt az információhoz 
való hozzáférés, a célcso-
portnak fontos alapszol-
gáltatások, szabadidős 
programok elérése nehe-
zített.  

 

a célcsoporthoz 
tartozó gyerekek a 
számukra tervezett 
és megszerezett 
programokon való 
részvétel növelése, 
tudatosabb életre 
való nevelés, a 
„segíteni jó” érzés 
megismertetése  

 igényeknek megfe-
lelően szabadidős 
programok és pre-
venciós előadások 
szervezése 

 

önkormányzat 2023. 12. 
31. 

a programokon való 
részvétel aránya, a 
résztvevő gyerekek 
száma,  

az esélyegyenlőségi 
célcsoporthoz tarozó 
gyerekek hátrány-
kompenzálására 
irányuló tevékenysé-
gek növekedése 

humán erőfor-
rás, hátrány-
kompenzálásra 
irányuló fogla-
kozások, prog-
ramok száma, a 
résztvevők, 
érdeklődők 
száma 

fenntarthatóság 
igény szerint, 
érintett témákra 
épülő progra-
mok, előadások 

2 Jó idő! – Teljen jól 
a délután! 

 

A földrajzi elhelyezkedés 
és a közlekedési viszonyok 
miatt az információhoz 
való hozzáférés, a célcso-
portnak fontos alapszol-
gáltatások, szabadidős 

nem magányosan, 
cél nélkül töltsék 
szabadidejüket a 
gyerekek, kerüljék 
a tudatmódosító 
szerek használatát, 

 az érdeklődésnek 
megfelelő sikeres 
foglalkozások és 
programok szerve-
zése,  

foglalkozásokhoz 

önkormányzat 

Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti 
Központ, 

rendőrség 

2023. 06. 
30. 

a programokon részt-
vevők száma, preven-
ciós és más szervezett 
programok iránti 
érdeklődés, a prog-
ramok fenntartása, 

humán erőfor-
rás, hátrány-
kompenzálásra 
irányuló fogla-
kozások, prog-
ramok száma, a 

fenntarthatóság 
igény szerint, 
érintett témákra 
épülő progra-
mok, előadások 
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programok elérése nehe-
zített. 

Társas és közösségi kap-
csolatok hiánya, ingersze-
gény környezet, főleg a 
nyári szünetben. 

ne tolerálják azok 
használatát saját 
környezetükben, 
bevonni a gyereke-
ket segítőként a 
közösségi munkába 

szükséges helyiség 
biztosítása, az érin-
tett gyerekekkel 
folyamatos kapcso-
lattartás, sport és 
egyéb eszközök 
beszerzése,  

 

támogatás fenntartá-
sa 

résztvevők, 
érdeklődők 
száma 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Mekényes a nőkért A településen nem műkö-
dik olyan civil szervezet, 
vagy közösség, amely a 
nők érdekeinek védelmé-
vel, esélyeik, kiegyenlíté-
sével foglalkozna.  

A csecsemők és kisgyer-
mekek mellett nehezen 
tudják megoldani a hiva-
talos ügyek intézését helyi 
szinten. 

család, gyerekneve-
lés, munka terüle-
tén szükséges 
érdekérvényesülés 
fontossága, tudatos 
életvitel, jogaik 
megismerése, 
kapcsolatépítés és 
annak fontossága 

megkönnyíteni a 
mindennapi ügyin-
tézést, 

 Közéletbe vonás, Nő 
Klub civil társaság 
létrehozása, műkö-
désének támogatá-
sa; segítő szolgálat 
indítása, közösségi 
programok szerve-
zése;  

önkormányzat 2023. 12. 
31. 

a településen élő nők 
aktivitása, a progra-
mokon való részvétel 
aránya, megrendezett 
események száma 

szervezők, hu-
mán erőforrás, 
önkéntesek, 
pályázati forrás, 

A Nő Klub mű-
ködésének 
támogatása, 
segítő szolgálat 
működtetése. 
Programok 
szervezése 
nyomon követé-
se.  

2 Kedvező munka – 
Nők a munkaerő-
piacon: 

a munkaerőpiacra való 
visszajutást az alacsony 
iskolai végzettség és a 
meglévő szaktudás el-
avultsága akadályozza, a 
gyereknevelés miatt 
kevésbé tudnak elhelyez-
kedni 

célcsoport elérése, 
szükséglet felméré-
se  

a női munkanélküli-
ség csökkentése, a 
nők munkaerőpiac-
ra visszajutásának 
elősegítése 

részmunkaidős 
foglalkoztatás iránti 
igény, amely segít-
hetné a gyermek-
nevelés és a mun-
kavállalás össze-
hangolása 

Teleházban Játszó-
sarok létrehozása. 

 

 munkaerő piaci 
trendek és igények 
felmérése,  

részmunkaidős 
foglalkoztatás szá-
mának növelése 
érdekében lehető-
ségek, pályázati 
források felkutatá-
sa, egyéb atipikus 
foglalkoztatási 
formák keresése,  

speciális képzési 
programok ismerte-
tése, képzési és 
átképzési lehetősé-
gek biztosítása,  

Teleházban Játszó-
sarok létrehozása. 

 

önkormányzat 2022. 12. 
31. 

a munkaerőpiacra 
visszajutó nők száma 
növekszik, női foglal-
koztatottság nő, 
érdeklődők száma 

játszósarok a Tele-
házban 

humán erőfor-
rás, önkéntesek, 
pályázati forrás 

társadalmi 
szerepvállalás, a 
női munkanél-
küliség csökken-
tésnek fenntar-
tása 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 „Nem csak a húsz-
éveseké a világ” 
Aktív időskor 

Magas az öregedési index, 
a korosztály közösségileg 
inaktív, nincs olyan szer-
vezet, mely ellátja érdek-
képviseletüket.  

Jellemző az itt élő idősek-
re a hagyományos életvi-
tel, rosszak az étkezési 
szokásaik, keveset mo-
zognak  

-jellemző az elmagányo-
sodása  

-alacsony az informatikai 
jártasság 

bezárkózás és a 
mentális problémák 
kialakulásának 
megelőzése,   

időskori hasznosság 
érzésének támoga-
tása,  

”- az idősek, a 
gyermek és ifjúsági 
korosztály együtt-
működése. Felvilá-
gosító és szemlélet-
formáló progra-
mok, Internet-
klubok szervezése,  

 

 Fiatalok segítség-
nyújtása az idősek 
részére, generációk 
közötti kapcsolatot 
fejlesztő rendszeres 
programok, találko-
zók, kirándulások, 

Közös programok 
szervezése, a teljes 
korosztály számára,  

Felvilágosító és 
szemléletformáló 
programok, tájékoz-
tatás 

egészségi állapot 
fenntartása rend-
szeres szűrésekkel, 
azok népszerűsíté-
se, tájékoztatás 

hely és eszközök 
biztosítása 

Internet-klubok 
szervezése, 

önkormányzat 

 
2023. 12. 
31. 

Rendszeres találkozá-
sok száma, részvételi 
arány a közösségi 
rendezvényeken,  

humán erőfor-
rás, pályázati 
forrás, önkénte-
sek 

A program 
rendezvényei-
nek nyomon 
követése. Men-
tális és egészsé-
gi állapot felmé-
rése kérdőív 
segítségével a 
programban 
résztvevők 
között.  

 

Internet haszná-
lat biztosítása 

2 Senior rendezvé-
nyek 

informatikai eszközök 
használata idősebb kor-
ban nehezebb, ezt a célt 
szolgálja a számítógép 
ismeretek bővítése, is-
merkedés az Internet 
világával, hiszen egyedül, 
információk nélkül a 
világtól távol, magukra 
maradnak 

Azoknak a 60 év 
felettieknek szól, 
akik érdeklődnek az 
idősödés, a kultúra, 
a tudományok 
aktuális kérdései 
iránt. Az Akadémia 
célja, hogy segítse 
megőrizni az idősö-
dő generációk 
aktivitását, tanulási 
kedvét. 

Digitális írástudás 
fejlesztése az alap-
kompetenciákhoz 
illeszkedve A tevé-
kenység célja a 

Idősügyi 
Nemzeti 

Stratégia 

-Senior Akadémia 

-idősek számára 
szervezett informa-
tikai tanfolyam, 
egyedi segítségnyúj-
tás, tájékoztatás 

- Digitális Jóléti 
Program 

önkormányzat 

Segítő Kezek az 
Aktív Évekért, 
Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

2022. 12. 
31. 

érdeklődők száma, a 
programokon részt-
vevők aránya, annak 
növekedése, a célcso-
port érdeklődésének 
fenntartása 

humán erőfor-
rás, pályázati 
forrás, számítás-
technikai eszkö-
zök, önkénte-
sek, helyszín 
biztosítása 

a önkormányzati 
és társadalmi 
szerepvállalás-
sal, programok 
folyamatos 
bőívítése 
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digitális írástudat-
lanság felszámolá-
sa, módszere: alap 
informatikai kom-
petencia-fejlesztés, 
melynek része a 
számítógép és a 
grafikus operációs 
rendszer megisme-
rése, szövegszer-
kesztés, táblázatke-
zelés, hálózati 
ismeretek, kom-
munikáció.  

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége         

1 „Én is itt vagyok – 
Újra dolgoznék” 

Nem állnak rendelkezé-
sünkre adatok a megvál-
tozott munkaképességű-
ekről, valamint a szükség-
leteiket illetően 

 

a célcsoport eléré-
se, 

Megváltozott mun-
kaképességűek 
pontos feltérképe-
zése, adatbázis 
létrehozása a meg-
változott munka-
képességű munka-
vállalókról és fog-
lalkoztatásukat 
vállaló munkaadók-
ról.  

 Adatbázis létreho-
zása, Motivációs és 
reintegrációs tré-
ning szervezése, 
komplex tanácsadó 
szolgálat létrehozá-
sa 

Önkormányzat 
 

 

2022. 12. 
31. 

A megváltozott mun-
kaképességűek adat-
bázisának folyamatos 
frissítése. Munkaköz-
vetítés, folyamatos 
kapcsolat fenntartása 
munkavállalók és a 
munkaadók között. 

 

 

adatbázis 

humán erőfor-
rás, pályázati 
forrás, 

szakemberek 
bevonása 

önkéntesek 

célszemélyek 
folyamatos 
jelenléte a 
közösségben, 
lehetőségek 
folyamatos 
ismeretének 
biztosítása 

2 „Segíthetek” igény-
felmérés, 

a fogyatékkal élők beszű-
kült élettere, lehetőségeik 
korlátozottak, a fogyaték-
kal élők társadalmi integ-
rációjának csekély meglé-
te 

állandó tájékozta-
tás legyen elérhető 
a településen a 
fogyatékkal élők, 
mozgáskorlátozot-
tak számára elérhe-
tő támogatások, 
szolgáltatások 
elérhetősége érde-
kében 

Információ közvetí-
tésében és sze-
mélyszállításban, 

 igének és lehetősé-
gek felmérése, a 
célcsoport bevonása 
helyi rendezvények-
be, programokba 
lehetősé szerint 

vállalkozók bevoná-
sa 

önkormányzat 2022. 12. 
31.  

célszemélyek folya-
matos jelenléte a 
közösségben, 

integrált programok 
megléte, 

programban résztve-
vő célszemélyek 
száma 

humán erőfor-
rás, pályázati 
forrás, 

szakemberek 
bevonása 

önkéntesek 

célszemélyek 
folyamatos 
jelenléte a 
közösségben, 
lehetőségek 
folyamatos 
ismeretének 
biztosítása 



 64 

akadálymentesítéb
en való segítség-
nyújtás 

 

 



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 elfo-
gadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szem-
pontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymuta-
tásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírás-
ra 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 garan-
tálására 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 követé-
se, 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 megha-
tározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoz-
tatására, 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 mun-

kacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 
foglalkozó mun-

kacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok veze-
tői, 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 hozata-
la is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehí-
vása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intéz-
ményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a szemé-
lyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a 
helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézmé-
nyeinek 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 ………………………….. 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 part-

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

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

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

péseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének össze-
hangolása, 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 Esély-

egyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesü-
léséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgál-
tatást 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 megvaló-
sításában 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 so-
rán 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 elma-
radásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedé-
si 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 képviselőtes-
tületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárítá-
sáról. 
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. 
 
 






