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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

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

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

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

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

rendelkezéseivel, Takácsi Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
Takácsi község területén valószínűleg a kora bronzkorban mintegy 2500-3000 évvel ezelőtt éltek 

emberek. 

Földrajzi adottságai miatt – Gerence patak, Sós ér, Nemesasszony ere – tiszta vizével, erdeivel, 

legelőivel tökéletes hely volt az emberi letelepedésre. 

Elnevezése a lakói foglalkozásának nevét őrzi. A foglalkozásnevekből –i képzővel kialakult 

településnevek az 1200 előtti időkből valók. 

Már István király udvarába is a takácsi takácsok hordták fel a vásznaikat. 

Egy a győri püspöki levéltárban található irat szerint az 1270-es években Takácsiban lakó „királyi 

szolgáknak”-akik valójában kiváltságos emberek voltak mindössze egy tinót kellett adóként a 

királynak beszolgáltatni. 

I. Nagy Lajos magyar király 1364-ben nemesi ragot adományozott a településnek. 

A takácsiak fegyveres szolgálatot adtak a királynak, valamint „szolgálatuk volt” a királyi udvart 

ellátni vászonnal. 

Az írásos adatok szerint öt, a szájhagyomány hét Takácsit említenek: Alsótakácsi, Felsőtakácsi, 

Pere-takácsi, Kápolnástakácsi, Egyházas-takácsi, Vartyas-Takachy, Lewrincházakánt is szerepelt a 

nyilvántartásokban. 

Királyi rendelet szerint minden tíz település köteles volt templomot építeni, papot és iskolát 

fenntartani. Takácsi templomos hely lett. Erről 1271-ből származik adat. 

A település lakossága három felekezethez tartozik. A katolikus templom 1787-1788 között épült. 

Július 2-án Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A református templom egy középkori 

templom helyén épült barokk stílusban 1791-ben a Chighy-família megbízásából. Az 1792-ben 

készült barokk úrasztala a Pápai Református Egyháztörténeti Múzeumban látható. Az evangélikus 

templom 1806-1808-ban építették késő barokk stílusban. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A világháborúknak Takácsi is megadta áldozatait. Az első világháborúban 59, a másodikban pedig 

55 ember vesztette életét. Emléküket a református templom előtt 1930. október 12-én felavatott 

turulmadárral díszített emlékmű őrzi. 

A falut több esetben tűz pusztította: 

1531-ben gyújtogatás miatt kúriáinak 90%-a leégett, 

1705-ben Pálfi labancai gyújtották fel a kurucoknak nyújtott segítségért, 

1778 augusztus 21-én „rossz ember miatt tűzikároló veszedelem” tört a falura, 

1856 július 26-án leégett az 1853-ban épült református iskola és több ház,  

1857-ben újból leégett a református iskola, 

1930. május 19-én gyújtogatás következtében 138 lakóház, 150 melléképület  

égett le, 456 ember vált hajléktalanná.  

1945 után a település fejlődésnek indult. Megtörtént a villamosítás, a telefonvezeték kiépítése 1959-

ben kultúrház, 1969-ben iskola, 1984-ben óvoda, 1990-ben vezetékes ivóvíz-rendszer, 1991-ben 

orvosi rendelő, 2007-ban gázvezeték épült, 2009-ben pedig befejeződött a Takácsi Köztemető 

2011-ben a Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda teljes felújítása. 1990-től Takácsi önálló 

közigazgatási egységet alkot. 

Takácsi Község Önkormányzata a hivatalifeladatait 2013 óta a Vaszari Közös Önkormányzati 

Hivatal Keretei között látja el. 

Az óvodai nevelés feladatellátás 2013. óta társulás keretében történik, jelenleg a Takácsi-

Magyargencs Óvodafenntartó Társulás révén, két telephelyen. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 882 bázis év 

2013 875 99,2% 

2014 863 98,6% 

2015 844 97,8% 

2016 845 100,1% 

2017   0,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os 
év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, 
nők TS 0302) 

446 423 869 
51,32 48,68 

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

    30 

  0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 79 52 131 9,09 5,98 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 9 9 18 1,04 1,04 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 266 227 493 30,61 26,12 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 32 33 65 3,68 3,8 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 60 102 162 6,9 11,74 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Takácsi községben a férfilakosság száma, aránya magasabb, mint a nőké. Míg a fiatalabb 

generációk esetén a férfiak aránya jelentős. addig idősebb korban ez az arány megfordul, s a nők 

aránya kimagasló. 

 

 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma     0 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 9 4 -5 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 11 9 -2 

Összesen 20 13 -7 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2012 
179 119 

150,42% 

2013 175 117 149,57% 

2014 166 117 141,88% 

2015 165 122 135,25% 

2016 162 131 123,66% 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 

 
 

Az öregedési index minden vizsgált év tekintetében nagyon magas, azonban a tendenciája 

csökkenő. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 17 23 -6 -6,7 

2013 14 12 2 2,2 

2014 14 32 -18 -20,6 

2015 13 16 -3 -3,46 

2016 31 20 11 12,66 

2017     0   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
    

 

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 8 8 0 

2013 5 10 -5 

2014 10 14 -4 

2015 13 15 -2 

2016 7 11 -4 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A természetes szaporodás tendenciája folyamatosan negatív. Minden évben magas a 
halálozások, alacsony a születések száma. A folyamat szinte egyenletesnek mondható, kisebb 
kilengésekkel. Takácsi község e demográfiai mutatója jellemzően tükrözi a térségi, illetve 
országos adatokat.  

 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

Esélyegyenlőségi programunk elkészítése során törekszünk arra, hogy településünkön az 

esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód feltételeit folyamatosan biztosítsuk, fenntartsuk. Mindezt 

tesszük Magyarország Alaptörvényének II. és XV. cikkében foglaltakkal azonosulva azon 

meggyőződésből, „hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és 

az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” valamint 

„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, 

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

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

Esélyegyenlőségi Programunk elkészítésekor fontos szempont számunkra a hátrányos helyzetű 

csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők képzettségi 

és foglalkoztatottsági szintjének növelése, annak érdekében, hogy a településünkön élők minél 

nagyobb eséllyel legyenek jelen a szabad munkaerő-piacon. Előmozdítjuk a közszolgáltatásokhoz, 

egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését. 

Értékeinkkel összhangban küldetésünk továbbá a környezeti normáknak megfelelő minőségű 

lakókörnyezet kialakítása a településünkön élő hátrányos helyzetű csoportok számára is.  

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
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Takácsi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 
a) Gazdasági program: Túl azon, hogy a program rögzíti az önkormányzat gazdálkodásának, 
fejlesztési elképzeléseinek kereteit, tartalmazza az alábbi rendelkezést is: 
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„A szociális étkeztetés tekintetében annak a jelenlegi szinten történő fenntartása a rászoruló 

lakosságszámot figyelembe véve mindaddig indokolt, amíg azt a központi költségvetés azt 

támogatja.” 
A gazdasági program tehát egyszerre biztosítja az önkormányzat gazdasági stabilitását, ezzel azoknak 
a céloknak a megvalósítását, melyek erre épülnek, mint az intézményi működés, szociális ellátás. 

b) Szociális étkeztetés szakmai programja: Takácsi Község Önkormányzata 2007. január 1-től 

biztosítja az arra rászorulóknak a szociális étkeztetést, mint ellátási formát. Az önkormányzat 

szakmai programja alapján a képviselő-testület az ellátás feltételeit rendeletében szabályozta. 

Takácsi község szociális ellátásában kiemelkedő jelentőségű e szolgáltatás biztosítása különös 

tekintettel arra, hogy a településen jelentős az idős, egyedülálló emberek száma. 
 
c) Területfejlesztési koncepció: Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2017. 
(III. 14.) határozatával fogadta el a településfejlesztési koncepciót. Ebben a képviselő-testület külön 
döntése alapján a fiatalok és gyermekes családok számára a településen építési telkek kialakításával 
kívánt letelepedési lehetőséget biztosítani. A képviselő-testület célja a lakosságszám csökkenésének 
megakadályozása, illetve a település elöregedést mutató demográfiai helyzetének megváltoztatása 
volt.  

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Takácsi Község önkormányzata az alábbi térségi, társulási együttműködése a következők: 

a) Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása: 

A társulás abból a célból jött létre, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat minél 
hatékonyabban, emellett költségtakarékosan lássa el. 

Az önkormányzat által a társulás keretében ellátott feladatok a következők: 

- házi szociális gondozás 

- családsegítés 

- gyermekjóléti szolgálat 

- belső ellenőrzés 

- orvosi ügyelet 

 
b) Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás: 
Az önkormányzat e társulás keretében a hulladékgazdálkodás közszolgálati feladatait látja el. 

A társulásban 112 önkormányzat vesz részt. 
 

c) Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal: 

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal, azzal a céllal jött létre, hogy az önkormányzatok 

polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az 

Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 

összehangolásában. A közös hivatal fenntartásában Vaszar, Gecse, Takácsi Községek 

Önkormányzatai vesznek rész. 
 

d) Védőnői szolgálat: 

A védőnői szolgálat biztosítása Vaszar, Gecse, Takácsi Községek Önkormányzatai együttműködése 
keretében valósul meg. Az önkormányzati megállapodás alapján a gesztor feladatokat Vaszar 
Község Önkormányzata látja el. 
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e) Takácsi-Magyargencs Óvodafenntartó Társulás 

 

Takácsi Község Önkormányzata és Magyargencs Község Önkormányzata által fenntartott társulás 

két telephelyen 3 óvodai csoportba biztosítja az óodás korú gyermekek napközbeni ellátását. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit 

Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR – Az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 

MÁK, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.   

 

 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység napjainkban egyre gyakrabban használt, viszonylag új fogalom. Ezen elsősorban 

azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és 

szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek.   

Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi 

szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban.  Ezért minden 

társadalom fokmérője, miképpen bánik a mélyszegénységben élő, magára maradt emberekkel.  

 

Takácsi községben az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő 

személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma 

nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is 

szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben 

élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne 

figyelne. A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő 

személy (család) jelenleg nincs. Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek 

csökkenése, az eladósodottság a szerény körülmények között élő emberek, családok még 

jelentősebb lecsúszásához vezet.   

A községben 7 roma származású család él, akik  beilleszkedtek a település mindennapi életébe, így 

a cigányság szegregációja, illetve ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik.    

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A takácsi lakosok jelentősebb hányada átlagos, kisebb része elfogadható körülmények között él. 

Vannak olyanok, akik önhibájukon kívül, illetve önhibájukból kerültek ebbe a helyzetbe.   Az elmúlt 

évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb.  Ennek legfőbb oka 

a nagymértékű munkanélküliség és eladósodottság.  
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 Az emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításaikat, tartalékaikat felélték, az itt élők 

többségének megtakarításra nincs lehetősége hónapról hónapra élnek. 

 Sajátos tendencia, hogy a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, sőt éppen ellenkezőleg, a 

szülők, nagyszülők segítik a fiatalokat.   

A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont 

megállapítható, hogy idősebbek, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, gondolván arra, 

hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne sújtsa. Az ő 

mentalitásukban nagyon mélyen gyökerezik ez a fajta hozzáállás, ami a fiatalabb generáció nem 

tud, de talán nem is akar átvenni. 

 A településen 352 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi 

házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a 

tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A lakások jelentős hányada 

összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, kábeltévé, internet). A színvonal tekintetében nincs nagy 

eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest „gazdagabb” porta is van, de ezek sem a luxus 

kategóriába tartoznak.  

Jelentős külterületi földterülettel csak néhány vállalkozó rendelkezik, ezeken a területeken 

mezőgazdasági tevékenység folyik.   

Az önkormányzat adatbázisa szerint 441 db különböző gépjármű van a lakosság tulajdonában.  

 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

„A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, 

s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes 

jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos 

megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, 

hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának 

elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.   

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a 

feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – 

biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.  

 A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott 

foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

 közfoglalkoztatást szervez, 

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai követelményeit,  

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.  

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás 



 15 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben foglalt 

feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket 

elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek 

szerinti bontásban.  

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó 
népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 322 274 596 30 9,3% 24,5 8,9% 55 9,1% 

2013 325 275 600 28,25 8,7% 21,5 7,8% 50 8,3% 

2014 321 270 591 17 5,3% 11,25 4,2% 28 4,8% 

2015 318 261 579 13,5 4,2% 9,25 3,5% 23 3,9% 

2016 307 269 576 11,75 3,8% 10,75 4,0% 23 3,9% 

2017     0 8,25 ####### 7,75 ####### 16 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

55 50 #ÉRTÉK! 23 23 14 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 0,5 0.25 1,25 0,5   

% 1,8% 1,0% #ÉRTÉK! 5,5% 2,2% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 6 6 1,5 1 1,25 0,25 

% 11,0% 12,1% #ÉRTÉK! 4,4% 5,6% 1,8% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 4,5 4,5 1,5 1,75 2 0,5 

% 8,3% 9,0% #ÉRTÉK! 7,7% 8,9% 3,6% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 5 1,5 1 1 2,25 1 

% 9,2% 3,0% #ÉRTÉK! 4,4% 10,0% 7,3% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 8,25 8,25 4 2,5 1,75 1 

% 15,1% 16,6% #ÉRTÉK! 11,0% 7,8% 7,3% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 4,75 3,75 5,25 1,75 2,75 0,5 

% 8,7% 7,5% #ÉRTÉK! 7,7% 12,2% 3,6% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 3 4 1,5 1,75 1,75 0,5 

% 5,5% 8,0% #ÉRTÉK! 7,7% 7,8% 3,6% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 12,5 10 3,75 1,25 1,75 2 

% 22,9% 20,1% #ÉRTÉK! 5,5% 7,8% 14,5% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 8,75 10,5 8,75 8,5 5,75 2,75 

% 16,1% 21,1% #ÉRTÉK! 37,4% 25,6% 20,0% 

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

% 1,4% 1,5% #ÉRTÉK! 8,8% 12,2% 38,2% 

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

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 25,23     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 22,11     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 23,4     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 17,58     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 17,57     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 37,5     0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő korúak 
százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2001 86,0% 80,5% 14,0% 19,5% 

2011 94,7% 90,6% 5,3% 9,4% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 55 3,75 6,9% 18,25 33,5% 32,5 59,6% 

2013 50 4,75 9,5% 14,25 28,6% 30,75 61,8% 

2014 28 3,5 12,4% 9 31,9% 15,75 55,8% 

2015 23 3 13,2% 6,75 29,7% 13 57,1% 

2016 23 3,25 14,4% 4,75 21,1% 14,5 64,4% 

2017 16 3 15,6% 1,75 10,9% 11,75 73,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

A táblázatban szereplő adatok azt mutatják, hogy a 8 általános iskolai végzettségűek esetében a 

legmagasabb a munkanélküliség aránya, de annak mértéke folyamatosan csökken, ezzel 

párhuzamosan évről évre nő a 8 általános iskolai végzettségű és annál alacsonyabb végzettségűek 

aránya. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a nagy létszámú magasabb végzettségűek nehezen tudnak 

elhelyezkedni, mivel végzettségüknek megfelelő munkát nem találnak, másrészt azt is, hogy egyre 

inkább szűkül azoknak a munkahelyeknek a száma, ahol képzetlen munkaerőt tudnak alkalmazni. 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

 

Takácsi községben nincs általános iskolai felnőttképzés, erre igény sincs, és nem is indokolt.  

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma 
középfokú iskolában       

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   

2013 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   

2014 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   

2015 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   

2016 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   

2017 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   

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

    

 

Az önkormányzat évről évre tervez és szervez közfoglalkoztatást. Ennek célja a korábbi években az 

volt, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy azok, akik kikerültek a munkaerőpiacról munkát 
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találjanak lakóhelyükön, ezért tőlük érdemi munkavégzést is el lehetett várni.  Az utóbbi években a 

közfoglalkoztatás iránya inkább az, hogy a támogatások folyósításának feltételeit teremtjük meg e 

foglalkoztatás keretében. Így a közfoglalkoztatás érinti a mélyszegénységben élőket, romákat 

egyaránt, hisz valamennyi mostani elnevezéssel foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőt 

ennek keretében foglalkoztatjuk.  

 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális törvény célja: 

„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a 

helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata.” 
A szociális ellátás formái: 

5.§(1) A jogosult részére a jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható 

(2) 

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) a járási hivatal –az e törvényben meghatározott feltételek szerint- 

aa) időskorúak járadékát 

ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást 

ac) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 

ad) a 41.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díjat, a 43.§ szerinti ápolási díjat (a továbbiakban (kiemelt 

ápolási díj) a 43/A.§(1) bekezdés szerinti ápolási díjat (továbbiakban: emelt összegű ápolási díj) 

b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzati rendeletében meghatározott 

feltételek szerint – települési támogatást állapít meg ( a továbbiakban együtt: szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli ellátások) 

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

a) az 50.§ (1) bekezdése szerint alanyi közgyógyellátást,  illetve az 50. § (2) bekezdése szerinti 

normatív közgyógyellátást, és 

b) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 596   0,0% 

2013 600   0,0% 

2014 591 0,25 0,0% 

2015 579 1,25 0,2% 

2016 576 3 0,5% 

2017 0 4,25 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

Megállapítható, hogy az álláskeresési segélyben részesülők száma csökken, ez köszöngető a 

közfoglalkoztatási programnak is. 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 55 6 11,0% 

2013 50 3,75 7,5% 

2014 28 2,5 8,8% 

2015 23 2,5 11,0% 

2016 23 4,25 18,9% 

2017 16 2,25 14,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 

A munkanélküliek száma jóval magasabb, mint az ellátottak száma. Ez részben azzal indokolható, 

hogy jogosult tesz meg mindent a támogatás érdekében, illetve a jogszabályi környezet zárja ki a 

munkanélküliek jelentős hányadát a támogatási rendszerből. 
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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 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-
re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

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

szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos 
havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 
megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-
ában 

2012 16,25   2,73%   0,00% 

2013 13,75   2,29%   0,00% 

2014 7,75   1,31%   0,00% 

2015 5,5 1 0,95%   0,00% 

2016 2 1 0,35%   0,00% 

2017 5,5   #ZÉRÓOSZTÓ!   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

     

 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

Takácsi községben a lakásállomány lényegében évek óta nem változik. Új építésű házak száma 
nagyon kevés.  

 

Általánosságban megállapítható az is, hogy a lakásállomány vonatkozásában a mobilitás is 
jelentősen lassult.  
 
Az önkormányzat a tulajdonában levő lakások zömét különböző fejlesztések kapcsán, saját forrás 
biztosítása érdekében 2008. év előtt értékesítette. 
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Az önkormányzat építési telkek kialakításával próbálta meg a helyi lakásépítési programot 
beindítani, 2018-ban 5 db építési telek értékesítésére került sor. 

Takácsi községben veszélyeztetett lakhatási helyzet nincs, a hajléktalanság sem fordult elő. 
A lakásállomány általános műszaki állapotát azonban jelentősen rontja, hogy a tartósan üres 
lakások állaga folyamatosan romlik. 

 

Az alábbi táblázat bemutatja a lakásállomány változását. 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 352   0   0   0   

2013 352   0   0   0   

2014 351   0   0   0   

2015 350   0   0   0   

2016 350   0   0   0   

2017     0   0   0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok 

      

 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 48 0 

2013 51 0 

2014 54 0 

2015 58 0 

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A fenti táblázatból megállapítható, hogy Takácsi községben évek óta magas a lakásfenntartási 

támogatásban részesülők száma, ami évről évre nő. Ez a támogatási forma komoly segítséget nyújt 

a támogatásban részesítetteknek az emelkedő rezsiköltségek kifizetésében. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Takácsi községben nincs telepen, szegregátumban élő közösség. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását 

és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 

hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 
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alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 

szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 

 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az 

egyéb speciális szociális intézmény. 

 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-

megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 

szükségletek kielégítése során.  

 

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 1 0   0 

2013 1 0  0 

2014 1  0  0 

2015 1  0  0 

2016 1 0   0 

2017 1 0   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

A települési önkormányzat képviselő testülete, a település lakosságszámára tekintettel felnőttek és 

gyermekek részére egy egészségügyi alapellátási, vegyes körzetet alakított ki. 

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a pápai  szakorvosi rendelőintézetbe utalja. Az 

idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, szükség 

szerint betegszállító igényelhető.     

 

Szociális alapszolgáltatást: (pl.  étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátások, ) 
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az önkormányzat rendeletben szabályozza.  

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondozást 

nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és 

egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.   

 

Az orvosi rendelő épülete részben akadálymentesített.   

A településen célzott korosztály számára kétévente rendszeresen van lehetőség mammográfiás 

szűrővizsgálatra  Veszprémben.  

2017-ban  a 105 érintett személyből 55 fő vette igénybe az önkormányzat által szervezett 

leutaztatást. 

Évente tüdőszűrési lehetőség is van a településen, ahol kb. 60%-os részvételi arány van az érintett 

korosztályból. 

A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos, 

bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata 

védőnő, orvos bevonásával, az iskolás korú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata 

védőnő, orvos bevonásával történik.   

Az önkormányzat az óvodai, és szociális étkeztetést vásárolt élelmiszer biztosításával oldja meg.. 

Szociális étkeztetés keretében jelenleg 24 fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg ebédet.  

Mivel a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan 

kell figyelni az egészséges táplálkozásra.  

Az önkormányzat a házi segítségnyújtást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

által biztosítja. Jelenleg 2 gondozónő látja el a szolgáltatást igénylő idősek gondozását 

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki 

számára elérhető, biztosított. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.   

 A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek 

tekintetében település minden lakója számára elérhető. Településünkön van sport egyesület, mely 

labdarúgó és teke szakosztályok tevékenységének kereteit biztosítja, jelenleg eredményes 

tevékenységet végez. 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 30 

2013 25 

2014 18 

2015 24 

2016 17 
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2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív 

alapon, méltányossági alapon.  Az önkormányzat e három jogcím közül a méltányossági alapon 

történő közgyógyellátás megállapításra rendelkezik hatáskörrel.  

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

Az ápolási díjban részesítettekről nem áll rendelkezésre adat. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

Takácsi  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati 

feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester 
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képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a 

képviselő-testület bizottsága, és a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak 

száma 5 fő. Bizottságainak száma 1, az Ügyrendi Bizottság.  A Képviselő-testület éves munkaterv 

szerint ülésezik. A képviselő-testület az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli  

tart.  A  képviselő-testület évente egy alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A 

nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek meghívást kapnak. A település lakossága 

a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről.  

A civilszervezetek rendezvényeinek, próbáinak a Művelődési Ház ad otthont.  

A helyi lakosok Takácsi Község Honlapjáról valamint hangosbemondóról tájékozódhatnak a 

település életét érintő kérdésekről, hírekről.   

A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség.  

A helyi közösségi szolidaritásnak szép példái vannak a településen, bajbajutott emberek 

megsegítésére rendezvény szervezése. A közösségi összetartás legfontosabb rendezvényei a nemzeti 

ünnepek, a Falunap, Idősek Napja. Ezen rendezvényeken több százan vesznek részt szervezőként, 

közreműködőként, vendégként. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Takácsi községben roma nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a 

foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban 
való megmaradás 

Tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat 
által közfoglalkoztatásba történő bevonás 

lehetőségéről, menetéről, Munkaügyi 
Központba történő irányítás, regisztráltatás a 

további ellátások érdekében. 
Hivatalos ügyek intézésének nehézségei Hivatalunkban történő segítségadás, 

tanácsadás, segítség a nyomtatványok 
kitöltésében 

Az eladósodás felbukkanása Tájékoztatás a lakásfenntartási támogatás 
igénybevételének lehetőségéről az 

önkormányzatnál(közművek kikapcsolása 
elkerülése érdekében 

Hiányos adat a mélyszegénységben élőkről Nyilvántartások hiányosságának pótlása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 0 23 

2013 0 23 

2014 0 23 

2015 0 23 

2016 0 23 

2017 0 23 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Védelembe vételre abban  az esetben kerül sor, amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, 

érzelmi, vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe kerül. A családsegítést  társulási 

formában a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család és Gyermekjóléti 

Szolgálata, valamint a Pápai ESZI Család-és gyermekjóléti Központja által látja el. Jól kiépített 

jelzőrendszer működik az oktatási intézmény vezetőjével, gyermekjólét felelősével, valamint a 

védőnő közreműködésével. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.  

 

A gyermekek védelmét:  

- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,    

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,  

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése   

szolgálja.  

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt években csak  védelembe vételre 

nem került sor,  a veszélyeztetett gyermekek jelentős hányada a családok anyagi körülményei miatt 

kerültek a nyilvántartásba. 

A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének 

szinten tartása, javítása elengedhetetlen. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 42 

2013 36 

2014 39 

2015 24 

2016 32 

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1. napjával megszűnt, helyette az 1993. évi 

III. tv. alapján települési önkormányzati segélyt lehet megállapítani. Az önkormányzati segély 

magába foglalja a gyermekek ellátását segítő támogatási igényt. 2015 március 1. napjától az 

önkormányzati segély, mint támogatási forma megszűnt, helyette bevezetésre került a települési 

támogatás.  

Takácsi községben nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, így 

anyanyelvüknek és kulturális helyzetüknek megfelelő pedagógiai programra nincs szükség. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Takácsi községben szegregált, telepszerű lakókörnyezetben jelenleg nem él kiskorú gyermek. 

 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körébe gondoskodik:  

a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

a fogorvosi alapellátásról,  

az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

a védőnői ellátásról.  
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 1 23 

2013 1 22 

2014 1 23 

2015 1 25 

2016 1 30 

2017 1   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Az önkormányzat a védőnői szolgálatot  Vaszar, Gecse község önkormányzatival együttműködve 

Vaszar község gesztorságával megállapodás keretében látja el. A védőnő heti rendszerességgel, az 

orvosi rendelő épületében kialakított védőnői szobában látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a 

kismamákat és anyukákat. A családokat rendszeresen  otthonukban is felkeresi , figyelemmel 

kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.   A védőnő három települést lát el.  

A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű 

háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet.  

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 

veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról 

szóló rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást, illetve átmeneti segélyt biztosít.  

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi 

lehetőségekhez mérten biztosított. A fiatalok a Művelődési Ház épületén kívül a Takácsi, Győri u. 

1. szám alatti ingatlanban kialakított próbatermet is használhatják. 

A futballpályán jelenleg versenyszerű labdarúgó mérkőzések vannak, a Takácsi Petőfi SE. 2014. 

után jelentős átalakuláson ment keresztül, az élénk sportélet központi szereplőjévé vált. 

 

A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke – érdeklődési körének 

megfelelően – részt vehet a Művelődési Házban megszervezésre kerülő foglalkozásokon. Ilyen pl: 

a különböző nyári rendezvények, egyházi, civil szervezet és önkormányzat szervezésében. 

Az intézményi gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer biztosításával oldja meg. A konyha nyújt 

ellátást az óvodai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára. Hétvégén a konyha nem 

üzemel, a szünidei (nyári) szervezett gyermekétkeztetés biztosított.  
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2012 0         

2013 0         

2014 0         

2015 0         

2016 0         

2017 0         

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

    

 

 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

 

A táblázat kitöltésére nincs szükség, mivel Takácsi községben bölcsőde nem működik. 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

 

A táblázat kitöltésére nincs szükség, mivel Takácsi községben családi napközi nem működik. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
2 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 

3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): január-december 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()   

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
  

Takácsi községben a Takácsi Bóbita Óvoda gesztor intézménye működik, két óvodai csoporttal. Az 

intézmény telephelye egy óvodai csoporttal Magyargencsen működik. Az intézményt az elmúlt 

években az önkormányzat szinte teljes egészében felújította, így az épület ideális helyszínt biztosít 

az óvodai nevelés számára. Az intézmény fenntartója Takácsi és Magyargencs Községek 

Önkormányzatai által létrehozott jogi személyiségű társulás 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012   1 25 1 30   

2013   3 75 2 68   

2014   4 100 3 81   

2015   4 100 3 80   

2016   4 100 3 82   

2017   2 50 2 48   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés 

     

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az intézmény jelentős átalakuláson ment keresztül. A 

Vaszar községben működő 2 óvodai csoportot működtető tagóvoda kivált az intézményből, a 

gyermeklétszám növekedése miatt a Takácsiban működő székhely óvodában pedig két óvodai 

csoport indítása vált szükségessé 2018-ban. 

 

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

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis 
általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali 
oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal 

együtt) (TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 0   0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012/2013 0   0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013/2014 0   0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014/2015 0   0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015/2016 0   0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016/2017 0   0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 0     

2012/2013 0     

2013/2014 0     

2014/2015 0     

2015/2016 0     

2016/2017 0     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

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

  

Tanév 

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

  

Fő 

  
2011/2012 0 

  2012/2013 0 

  
2013/2014 0 

  2014/2015 0 

  2015/2016 0 

  2016/2017 0 

  Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Takácsi Község Önkormányzata nem tart fenn általános iskolát, így az erre vonatkozó adattáblák 

kitöltése nem szükséges. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Takácsi Község Önkormányzata nem tart fenn általános iskolát, így a közoktatásban tanulók 

esélyegyenlőségére vonatkozóan megállapítást tenni nem szükséges. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az óvodába bekerülő gyermekek egyre gyakoribb 
beszédhibái 

Védőnő, a  logopédus bevonásával ismeretterjesztő 
előadások tartása a gyermeknek való beszéd, 

valamint a mindennapos mesélés fontosságáról 
Előforduló viselkedési-magatartási zavarok a 

gyermekeknél 
Pszichológusok, gyermek neurológusok bevonása a 
kiváltó okok felkutatásában, fejlesztőpedagógusok 

munkájának támogatása 
Tolerancia , az egymásra odafigyelés hiánya Vegyes életkorú csoportokban a kisebbekre való 

odafigyelés fontossága 
Gyermekkorban felismert egyéb egészségügyi  

problémák pl. lúdtalp kezelése 
Gyógytorna hatékony alkalmazásával, esetleg 

további szakemberek bevonásával 
Gyermekek számára a szabadidőssport, mozgás, 

tánc, hagyományok megismertetése 
Intézményi feltételek biztosítása, együttműködés s 

helyi sport és kulturális civil szervezetekkel 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 

kulturális jog tekintetében. 

a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 

végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
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munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

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

viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 

az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 

nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 322 274 292 249 30 25 

2013 325 275 297 253 28 22 

2014 321 270 304 259 17 11 

2015 318 261 304 252 14 9 

2016 307 269 295 258 12 11 

2017 0 0     8 8 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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A táblázatok adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 

munkanélküliség. A foglalkoztatottak szám csak becsült adat.  

A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési 

programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a 

férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így. Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is 

jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik előnyben. A férfiak nem mennek el GYES-re, és 

nem ő marad otthon a beteg gyerekkel. Ezek nem hangosan kimondott vélemények, de azért 

érzékelhető. Nők számára helyben szinte csak az Önkormányzat tud munkát biztosítani 

közfoglalkoztatás keretében.  

 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

Takácsi községben nincs bölcsőde, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 

Takácsi székhelyen 50 fő. A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek 

napközbeni ellátása megoldott legyen.  A nők elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében 

alakította ki az óvoda a jelenlegi nyitvatartási rendszerét.  A községben családbarát munkahelyi 

megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre azért nincs példa, mert munkahely sincs.  

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 

családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása jó. 
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 23 23 

2013 1 22 22 

2014 1 23 23 

2015 1 25 25 

2016 1 30 30 

2017 1 32 32 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

  

 
 

A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama 

gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a 

gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek/házi 

orvossal.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy 

nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla. 

Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már nem lehetne eltitkolni. A település kicsi, mindenki, 

mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás hamar kiderül.  Természetesen a kisebb bántalmazást, 

vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene.   A 

Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést 

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

 

  A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. Erre helyi szinten nincs 

szükség. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké. Mi sem bizonyítja ez jobban, 

mint az, hogy a Képviselő-testület 2 tagja nő, három tagja férfi. 

A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya csekély, néhol 

elenyésző.  

 

 

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

kezdeményezések 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem 

igényelnek.  

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Szakképesítés hiánya Képzési programokhoz juttatás az elhelyezkedés 

esélyének növelése érdekében 
Szülés után visszatérés a munkába Az óvodai intézményi férőhelyek lehetőségei 

figyelembevételével a 3  év alatti, óvodaérett 
gyermekek felvétele az óvodába 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

trendek stb.) 

 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátás az öregségi nyugdíj 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások 
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a) az özvegyi nyugdíj, 

b) az árvaellátás, 

c) a szülői nyugdíj, 

d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások, 

e) az özvegyi járadék. 

Időskorúak Járadéka 

Az időskorúak járadéka a megélhetési jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 

nyújtott támogatás. Az ellátás havi összege jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2013. évben 28.500 Ft) 

a) a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött 

személy esetében 80 %-a, ( jelenleg: 22.800 Ft) 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy 

esetében 95 %-a, (jelenleg: 27.075 Ft) 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 130 %-a, (jelenleg: 37.050 Ft).  

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult 

havi jövedelmének a különbözete. Ha az ellátás összege a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult 

részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. 

Az időskorúak ellátására jogosult a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki megélhetési 

jövedelemmel nem rendelkezik. A támogatás szempontjából akkor nem biztosított a megélhetés, ha 

: 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, 

élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (2013. Évben 28.500 Ft ) 80 %-át, a 22.800 Ft-ot nem haladja meg, 

b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb egyedülálló személynek, ha 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95 %-át, a 27.075 Ft-ot,  

c) az egyedülálló 75. Életévét betöltött személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, a 37.050 Ft-ot.  



 47 

Az időskorúak járadékában részesülő a járadék folyósításának időtartama alatt egészségügyi 

szolgáltatásra jogosult. 

Annak akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát a jegyző a nyugdíjkorhatár betöltésére 

tekintettel szüntette meg, a megszüntetéséről hozott határozatot a jegyző, annak jogerőre 

emelkedését követően haladéktalanul megküldi az illetékes járási hivatalnak. A járási hivatal a 

határozat megérkezését követő öt napon belül, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára 

való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív 

korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 114 159 273 

2013 109 155 264 

2014 100 147 247 

2015 99 142 241 

2016 95 140 235 

2017     0 

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

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 

5701) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Időskorúak járadékában nem részesül egyetlen fő sem Takácsi településen. 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon 

alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye 

szintes a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben 

látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is 

hamarabb eléri a korosztályt.  

Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés 

lehetőségével.  

A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó többletterhelés miatt 

örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka 

bőven.  

A településen kevésa munkahely a fiatalok számára is, így a nyugdíjasok foglalkoztatására sincs 

lehetőség.  

A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző.  
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 55 10 17% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 50 11 23% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 28 10 34% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 23 11 46% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 23 9 38% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 16 8 50% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, 
TeIR 

     

 
 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.  

 

Szakosított ellátási formák 

 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő 

szakosított ellátási formában kell gondozni. 
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Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a 

szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást.  

 

 szociális alapszolgáltatás:  

 étkeztetés 

 házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás  

 

Takácsi Község Önkormányzata az étkeztetés megszervezéséről a  8541 Takácsi, Petőfi u. 15. szám alatt 

lévő főzőkonyhája útján vásárolt élelmiszer bizotsításával gondoskodik. 

 

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

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 179   0,00% 

2013 175   0,00% 

2014 166   0,00% 

2015 165   0,00% 

2016 162   0,00% 

2017 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar    
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Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen 

veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. 

Nappali ellátásra nincs lehetőség, erre igény sem mutatkozik, az idősebb és betegesebb személyek 

szívesebben maradnak otthon. 

A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális étkeztetés is 

népszerű.  Jelenleg szociális étkeztetésben 78 fő részesül. 

 

A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi 

szakrendelő Pápán, illetve a távolabbi Veszprémben van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában 

korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót igényelni.  

Településünkön az orvosi rendelő épülete akadálymentesített.  

 

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében, 

A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, az idősebbek ezen a területen a fiatalok 

gyerekek, unokák segítségét veszik szükség szerint igénybe. 

 

Takácsi községben nem él olyan személy, aki időskorúak járadékában részesülne. 

 

 

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

 

Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil és egyházi eseményeken.  

A település legnagyobb közösségi rendezvényén, a Falunapon is szép számmal tisztelik meg 

jelenlétükkel a falu közösségét. Önkormányzatunk nem feledkezik meg e korosztályról, hisz 

minden évben az idősek napja alakalmából egy ünnepi vacsorával kedveskedik nekik. 

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 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 3 786 0 1 

2013 1 3 786 0 1 

2014 1 3 864 0 2 

2015 1 3 928 0 2 

2016 1 3 931 0 2 

2017 1   0   

Forrás: TEIR 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett 

korosztály hiszékenységük, naivitásuk miatt 
Egyedül élők felvilágosítása, fokozott figyelem a 

közvetlen lakókörnyezetben élők részéről, 
járőrözés 

Idősek egészségügyi ellátásának javítása Orvosi rendelő műszaki állapotának javítása 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy 

minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 

amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 
Összesen 

2012 18 27 45 

2013 17 26 43 

2014 16 25 41 

2015 16 25 41 

2016 18 23 41 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 

úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint 

biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  

 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 

szociális járadékban részesült. 

(Flt. 57/B §.) 

 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 

szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.  A védett 

foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha 

nem áll rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának 
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ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett 

szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek 

következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. 

Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető 

álláshelyeket, fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával a fogyatékos személyek 

munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt önkormányzati szakember ez irányú képzése, állami és 

civil munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat 

megoldásába.  

Településünkön fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására nincs mód, de nem a hátrányos 

megkülönböztetés miatt.  

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású intézményben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

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

 

 

Takácsi községben nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára semmilyen 

intézmény nincs, ezért a táblázat nem tartalmaz adatokat. 

 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint 

járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben 

ennek szükségét érzik biztosítható    

- szociális alapszolgáltatás,  

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás,  

- családsegítés  

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
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A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 

környezetre. Az egészségügyi és kulturális létesítmények akadálymentesítettek. A fogyatékos 

személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatása 

biztosított. Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. Ehhez 

biztonságosan lerakott lapokból, térkőből készített járda készítése, a régi járdák felújítás szükséges.  

A hivatal akadálymentesítése még megoldandó feladat. 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Járdák, utak biztonságossá tétele Járdák, utak folyamatos felújítása, 

karbantartása 
Hivatalos ügyek intézésének nehézsége Önkormányzati dolgozók részéről 

segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- és 

mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és 

nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Takácsi a jövőben is még 

inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek. A település 

nagyságához képest szép számmal működnek civilszervezetek:  

- Kenderszer Kulturális Egyesület Takácsi 

- Takácsi Petőfi SE. 

- Takácsi Polgárőr Egyesület 

melyek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok 

megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok 

megvalósítása érdekében. Legyen az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi 

munka, jótékonysági rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság, stb. A 

rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek. 

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető. 

Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat, inkább szabadidő kérdése. 

A falun élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét 

elveszi az utazás, munka után a kertek, porták, otthonok rendben tartása is sok energiát igényel.    

Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a civilszervezetek 

támogatására.   
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Takácsi községben nemzetiségi önkormányzat nem működik.  

 

A kulturális és közösségi élet a 2012. évben LEADER Pályázat keretében külsőleg megújult 

Művelődési Házban folyik, 2018-ban felújításra került a Takácsi Győri u. 1. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan melyben helyet kaptak a már említett civilszervezetek   

 

Takácsi Község Önkormányzata évek óta szoros partneri kapcsolatot ápol Vaszar és Gecse 

Községek Önkormányzataival.  Ez megnyilvánul a még be nem fejezett csatorna-beruházásban és 

az önkormányzati hivatal közös fenntartásában is. 

 

 

 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 

Közös Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyház, civil szervezetek, a 

település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok megtétele céljából 

tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a Vaszari Közös Hivatalban, valamint a 

Művelődési Házban bárki számára elérhető, a település honlapján olvasható és véleményezhető.    

 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, 

civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Hiányos adatok a mélyszegénységben 
élőkről, munkanélküliségi arányairól 

Adatgyűjtés 

Gyermekek Sok a beszédhibás gyermek Tájékoztatás, tanácsadás szülők részére 

Idősek 
Idősek egészségügyi ellátásának 

javítása 

Orvosi rendelő műszaki állapotának és 

eszközellátottságnak javítása 

Nők Szülés után visszatérés a munkába 

Az óvodai intézményi férőhelyek 
lehetőségei figyelembevételével a 3  év 
alatti, óvodaérett gyermekek felvétele az 
óvodába. 

Fogyatékkal 

élők 
Járdák, utak egyenetlensége Járdaépítés, felújítás, út felújítás  

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Adatgyűjtés a mélyszegénységben 
élőkről 

Önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó 
ügyintézői 

Gyermekek 
Beszédhibás gyermekek létszámának 
csökkentése 

Az óvodapedagógusok, védőnő, tanítónők, 
logopédus 

Idősek 
Időskorúak egészségügyi ellátási  

feltételeinek javítása 
Polgármester, háziorvos 
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Nők 
Szülés után nagyobb arányú sikeres 
visszatérés a munka világába 

Polgármester, óvodavezető 

Fogyatékkal 

élők 
Járdák, utak biztonságossá tétele Polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem élnek mélyszegénységben, 

esélyegyenlőségük megvalósul. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak a helyzetük 

javítására. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, oktatását, veszélyeztetettségük megelőzősét. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek védőhálójának összehangolására, a támogatásuk 

megoldására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeket vállaló anyák terheinek csökkentésének 

támogatását. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők érdekképviseletére, akadálymentes 

környezetük biztosítására 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Adatgyűjtés 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nincs adat a mélyszegénységben élő  és roma emberek munkanélküliségi 
arányáról ( a saját fenntartású intézményekben) 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A település önkormányzata célul tűzi ki, hogy a 2019/2020 évben a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően adatokat nyújt arra 
vonatkozóan, hogy a településen milyen arányban dolgoznak saját 
fenntartású intézményeinkben mélyszegénységben élők és romák 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés forrásai: intézmények, civil szervezetek 

Résztvevők és 

felelős 
Települési Önkormányzat, intézmények 

Partnerek civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2020.06.30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

Az adatgyűjtés eredményeként olyan információk birtokába kerülünk, 
mely segítségével egy következő intézkedési tervbe foglalhatjuk a 
mélyszegénységben élők és romák nagyobb arányú foglalkoztatásának 
lehetőségét. 
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forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincsenek e témában elégséges információk. Az önkormányzatok 
helyismerete révén szélesebb körű információk biztosítottak 

Szükséges 

erőforrások 
Humánerőforrás 

 

 

Intézkedés címe: Időskorúak egészségügyi ellátási  feltételeinek javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az időskorúak számára egyre fontosabb a helyben biztosított magas 

szintű egészségügyi ellátás 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy folyamatosan törekszik az 

egészségügyi alapellátásfeltételeinek javítására, 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázatok, saját költségvetési források feltárása, biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
Települési önkormányzat, háziorvos 

Partnerek civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
K.2020.06.60. H:2023.06.30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az egészségügyi alapellátás biztosítására szolgáló épület külső és belső 

felújítása, műszerezettségének, belső felszereltségének folyamatos javítása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pályázati források elmaradása, önkormányzat gazdasági helyzetének 

romlása.  
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Szükséges 

erőforrások 
Humánerőforrás 

 

 

Intézkedés címe: Szülés után nagyobb arányú visszatérés a munkába 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A GYED-ről visszatérő anyukák elhelyezkedésének nehézségei, nem megoldott gyermekük 
felügyelete 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A nők elhelyezkedési esélyeinek növelése, ezáltal javul a család anyagi biztonsága 

R: Igényfelmérés az érintett családok körében 

K: Humán és pénzügyi erőforrások megteremtése.  
H: Intézményi feltételek megteremtése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés a családok körében 

Költségvetési forrás biztosítása 

 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzat, civil szervezet 

Partnerek Családok 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

 

R: 2 hónap 

K: Források biztosítása 6 hónap 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: A felmérés elvégzése az érintett családok körében 

K: Intézményi költségvetés meghatározása 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Jogszabályi környezet, költségvetési forrás 

Szükséges 

erőforrások 
humán erőforrás-szakember 

 

Intézkedés címe: Beszédhibás gyermekek létszámának csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Egyre több  a beszédhibás gyermek az óvodában 
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Szeretnénk elérni, hogy a szülők minél többet meséljenek, beszélgessenek 
gyermekeikkel és időhiány miatt ne a DVD lejátszó elé ültessék le  őket. 
R: Ráébreszteni a szülőket a gyermeknek való beszéd fontosságára 
K: Ismeretterjesztő előadások tartása a szülők számára                                                
H: Fejlesztésre szoruló gyermekek szüleinek gyakorlati tanácsadás 
fejlesztőpedagógus bevonásával. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Beszédhibás gyermekek felmérése 
Ismeretterjesztő tanácsadások tartása.                                                                            
A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

Résztvevők és 
felelős 

Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

Partnerek Szülők, gyermekek, óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

R:2021. október 30. K:2022. március 30. H:2023. augusztus 31 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

R:Beszédhibás gyermekek fejlesztésének elősegítése                                                    
K: A szülők  még több időt töltenek el gyermekeikkel 
H: Kevesebb lesz a  beszédhibás gyermek 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, időhiány a szülők részéről 

Szükséges 
erőforrások 

Szakemberek, óvodapedagógusok, szülők érdeklődésének felkeltése 

Intézkedés címe: 
A hátrányos helyzetű gyermekek felsőoktatásban való továbbtanulásának 
segítése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerben. 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Hátrányos helyzetű térségben élünk, ezért a családok nehéz anyagi helyzete 
nem minden esetben tenné lehetővé támogatás nélkül 
gyermekük/gyermekeik továbbtanulását a felsőoktatási rendszerben 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Ezért a település önkormányzata célul tűzi ki, hogy az elkövetkező években 
támogatja azokat a gyermekeket, akik tehetségük, tudásuk és szorgalmuk 
révén képesek főiskolai végzettség megszerzésére, a szülői/családi háttér 
azonban nem/vagy csak részben tudja ezt anyagilag támogatni. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázati lehetőség figyelése, határidő nyomon követése Pályázat 
elkészítése, benyújtása  

Résztvevők és 
felelős 

Települési önkormányzat, pályázatíró. 

Partnerek Szülők, iskola 
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Határidő(k) 
pontokba szedve 

R: 1-6 hónap 
K: 1 év 
H: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Minél több fiatalnak teremtsünk lehetőséget arra, hogy anyagi okok ne 
hátráltassák tanulmányai elvégzésében, képzettségük megszerzésében. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi forrás hiánya az önkormányzat részéről, anyagi forrás hiánya a 
szülő részéről 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőség, önerő 

 

Intézkedés címe: Járda és útfelújítás 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Településünk  régi járdáinak, útjainak felújítása, mivel az egyenetlen  

felületen  az idősek, fogyatékkal élők nehezen tudnak közlekedni, a 

kismamák is nehezen tudják eltolni a babakocsikat 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A településen közlekedésre alkalmatlan, járdák utak felújítása az 

elkövetkezendő 3 évben 

R: pályázati lehetőségek felkutatása  

K: Pályázat készítés 

H: utak állapotának felújítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Munkaerő igénylés,  

- anyagi erőforrás biztosítása, vállalkozó kijelölése 

- munkák megkezdése, folyamatos ellenőrzése 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, vállalkozás,  közcélú foglalkoztatottak 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2020. május 

K: 2021. december 

H: 2022. május.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

Élhetőbb környezet, biztonságosabb közlekedés, közcélú foglalkoztatással 

a munkába való visszatérés esélyének megteremtése 
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(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Korlátozott lehetőségek, közcélú foglalkoztatottak szakképzés hiánya a 

feladatra 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi erőforrás biztosítása, megfelelő szakember 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 adatgyűjtés Hiányos adat a 

mélyszegénysé

gben élő és 

roma emberek 

munkanélkülis

égi arányairól 

Nyilvántartás 

létrehozása a 

foglalkoztatás 

elősegítése 

érdekében 

Roma 

Integráció 

Évtizede 

Program, 

Nemzeti 

Társadalmi 

Stratégia 

Adatgyűjtés, 

nyilvántartás 

létrehozása 

Önkormányzat 

szociális 

ügyintézője 

2020.06.30. Az elkészült 

adatbázis 

félévente 

történő 

frissítése 

humánerőforrá

s, pénzügyi 

erőforrás, 1 fő 

koordinátor 

Fenntartható 5 

év 

2           

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekek 
számára a 
szabadidőssp
ort, mozgás, 
tánc, 
hagyományo
k 
megismertet
ése, 
részvétele, 
bevonása 

Szükséges az 

intézményi és 

helyi 

társadalmi 

feltételek 

javítása a 

gyermekek 

sport, 

kulturális téren 

történő 

esélyegyenlősé

ge 

biztosítására 

A 

szabadidősspo

rt, valamint a 

helyi kulturális 

értékek 

ápolása révén 

javuljon a 

gyermekek 

továbbtanulási

, elvezetési 

feltétele 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek

” Nemzeti 

Stratégia 

Helyi szinten 

megszervezni 

a szabadidős 

sport és 

művészeti, 

hagyományőrz

és 

tevékenységéb

en való minél 

szélesebb 

részvételt 

Önkormányzat

, helyi civil 

szervezetek 

2019.12.31. polgármester, 

civil 

szervezetk 

vezetői, évente 

egy 

alkalommal 

humán 

erőforrás, 

pénzügyi 

erőforrás 1 fő 

koordinátor, 

szórólap, 

plakátok 

anyagköltsége, 

előadók 

megbízási díja, 

1 

teremhasználat

, civil 

felajánlás, 

Fenntertható 
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önkormányzati 

költség 

2 Beszédhibás 
gyermekek 
létszámának 
csökkentése 

Egyre több 

beszédhibás 

gyermek az 

óvodában 

Fejlesztésre 

szoruló 

gyermekek 

szüleinek 

gyakorlati 

tanácsadás 

fejlesztőpedag

ógus 

bevonásával 

 beszédhibás 

gyerekek 

felmérése, 

ismeretterjeszt

ő tanácsadások 

tartása, 

gyermekek 

fejlődésének 

nyomon 

követése 

óvodapedagóg

usok, 

fejlesztőpedag

ógusok, 

gyermekek, 

szülők, 

R:2021. 
október 30. 
K:2022. 
március 30. 
H:2023. 
augusztus 
31 

beszédhibás 

gyermekek 

számának 

csökkenése, 

főben 

meghatározva 

önerő Fenntartható 

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Szülés után 
nagyobb 
visszatérés a 
munkába 

A GYED-ről 
visszatérő 
anyukák 
elhelyezkedé
sének 
nehézségei, 
nem 
megoldott a 
gyermekül 
felügyelete 
az óvodai 
csoportszám
ok 
bővülésével 
biztosított 
kapacitás 
kihasználásáv
al. 

Javuljon a 
nők munkába 
történő 
visszatérésén
ek esélye 

Európa 2020 Igényfelméré
s, források, 
feltételek 
megteremtés
e 

Óvodavezető
, 
önkormányza
t 

1 év nem 
mérhető 

Humán, 
pénzügyi 

Fenntart-
ható 

2           

3           
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…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Időskorúak 

egészségüg

yi ellátási  

feltételeinek 

javítása 

Az 

időskorúak 

számára 

egyre 

fontosabb a 

helyben 

biztosított 

magas 

szintű 

egészségüg

yi ellátás 

Javuljon az 

idősek beteg 

ellátásnak 

színvonala 

 Források, 

feltételek 

megteremtése 

Önkormányzat

, háziorvos 

2021.12.31. Az 

egészségügyi 

ellátórendszer 

minőségének 

javulása. 

Infrastrukturál

is fejlesztés 

Humán, 

pénzügyi, 

tervezés 

költsége, 

fenntartói 

pályázat, 

önerő 

biztosítása 

Fenntartható 

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Járdák , 
utak 
felújítása 

Járdák, utak 
egyenetlen-
sége, 
nehézkes 
közlekedés a 
fogyatékkal 
elők 
számára 

Járdák, utak 
biztonságos
sá tétele 

2003. évi 
CXXV. 
Ebktv 

Anyagi 
erőforrás 
biztosítása, 
járdák, utak 
felújítására 

önkormányzat 2022.12.31. Járdák, utak Pénzügyi 

erőforrás, 

pályázati 

forrás, önerő. 

Fenntartható 

2           

3           

…           

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

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

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

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

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

 






