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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, Regenye Községi 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. 
 
Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan összefüggő, egymásra 
épülő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos 
megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és 
végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő 
különböző területeken. Az önkormányzatok működése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU 
elvárásoknak is megfelelően - horizontális elvként kell meghatározni, melynek át kell hatnia az 
önkormányzatok valamennyi tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladataik ellátását, és a helyi 
szintű közpolitikák alakítását egyaránt. 
 
Regenye Önkormányzata a törvény adta lehetőségeket figyelembe véve alkotta meg az esélyegyenlőségi 
tervét. A terv célja, hogy biztosítsa a településen az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, 
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést és biztosítsa az esélyegyenlőséget Regenye minden polgára számára. 
Feltérképezi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok, egyének helyzetét, meghatározza azokat a 
célokat, feladatokat, amelyek elősegítik az esélyegyenlőség megvalósítását, kitér az oktatásra, a szociális és 
egészségügyi ellátórendszerre és a foglalkoztatottságra. 
 

A település bemutatása 
 
Regenye, a még 200 lelket sem számláló kicsiny település, a Pécset és Harkányt összekötő két út 
gyűrűjében, egy hasadékban, Pécstől 14 km-re, déli irányban, egy völgyben fekszik. Görcsönyből, 
és Szilvásból is megközelíthető, mind két falu kb. 2–3 km-re van tőle. 

Regenye már az Árpád-korban is lakott település volt. Nevét az oklevelek 1230-ban említették 

először Regna néven. 

1305-ben a [Monoszló nemzetségbeli] Ócsárdi család birtoka volt, és ekkor Öszerőszomszédosának, 1230-

ban pedig Szilvás szomszédosának nevezték. 1332-benRechena, Reguna, Reguena-ként írták. sokáig 

színmagyar lakosú volt. 

A török időkben is, mint magyar települést említik, és ez az 1930-as évekig nem változott, egy akkoriban 

készült összeírás szerint, a 306 lakóból mindössze 1 nem volt magyar. 

Regenye életébe is változásokat hozott a második világháború, sok idegen érkezett a településre 

(délszlávok, németek), ennek ellenére a népesség csökkeni kezdett, e csökkenés napjainkig tart. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hark%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rcs%C3%B6ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilv%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1230
http://hu.wikipedia.org/wiki/1305
http://hu.wikipedia.org/wiki/1230
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilv%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1332
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1930
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lszl%C3%A1vok
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
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A lakosság nagy része római katolikus vallású. Katolikus templomán kívül a 2006-ban felújított faluház nyújt 

lehetőséget a közösségi együttlétre. 

A Görcsönyi polgármesteri hivatal látja el a környező települések (Ócsárd, Regenye, Szőke községek) közös 
hivatalát. Az 1700 fős település a térség mikro centruma, ahol működik háziorvosi ellátás, védőnői 
tanácsadás, idősek nappali ellátása, szociális ellátás. 
 
Demográfiai jellemzők: 
 

  Fő Változás 

2013 165 112% 

2014 168 102% 

2015 152 90% 

2016 140 92% 

2017 165 117% 

 
 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség(2011) 

   
Forrás: Teir, önkormányzat 

 
 
A demográfiai adatok elemzése során külön kell vizsgálni az állandó népesség és a lakónépesség mutatóit. 
Állandó népességen a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezőket, míg lakónépességen az 
állandó lakóhellyel, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkezőket, valamint a településünkön 
tartózkodási helyet létesítők együttes számát kell érteni. 
 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2013 14 1 13 

2014 12 6 6 

2015 6 18 -12 

2016 5 14 -9 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
Forrás: Teir 

 
A beköltözők általában a fiatal felnőtt korosztályhoz tartoznak. Fiatal szülők, akik között vannak 
nagycsaládosok, ugyanakkor jellemző az is, hogy a településen a nyugdíjasok - városi, vidéki otthonaikat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2006
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elhagyva – az időskorúak otthonát választják. Ezért hiába a fiatalok magas száma, a település öregedési 
indexe 2014-2015-bena alacsonyabb, de utána emelkedést mutat, és ez az érték évről évre változik, 
ahogyan az alábbi táblázat is mutatja.  
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2013 30 19 157,9% 

2014 31 27 114,8% 

2015 28 24 116,7% 

2016 27 19 142,1% 

2017 30 18 166,7% 
Forrás: Teir, önkormányzat 

 

 
Forrás: Teir, önkormányzat 

 
Közszolgáltatások, infrastruktúra: 
 
Kifejezetten jónak mondható a község kommunális infrastruktúra ellátottsága. A 62 lakóház mindegyikében 
van vezetékes ivóvíz. 
Csatorna nincs a településen. A település teljes területén elérhető a vezetékes gáz. Az önkormányzat az 
elmúlt évtizedben legfontosabb feladatának tekintette a környezeti állapotok javítását, az ivóvízbázis 
bővítését és a szemétszállítás és elhelyezés korszerűsítését. A belterületi utak szilárd burkolattal vannak 
ellátva. A telefonellátottság jó, az autóbusz-közlekedés Pécsre úgyszintén. A hulladékszállítás a település 
teljes területén megoldott heti egy alkalommal. A kereskedelmi ellátottságot mozgó bolt látja el. A 
szomszédos Görcsönyben van bolt. Az árak a helyi vegyesboltokban 20-30 %-kal magasabbak, mint a pécsi 
élelmiszerboltokban, multinacionális áruházláncokban. 
 
A lakosság egészségi állapotának főbb jellemzői: 
 
A településen nincs háziorvosi szolgálat, hetente egyszer jön ki 1 órára rendelni az orvos a településre. 
Mivel külön házi gyermekorvos által ellátott szolgálat nincs, ezért a felnőtt és a gyermek betegek ellátását 
egyaránt végzi a háziorvos. 
Regenyében is, mint az egész ország területén, a cardio-vascularis megbetegedések szerepelnek az első 
helyen, ezt a CINDI program keretében végzett felmérés is igazolja. A falu lakosságának 38,2 %-a magas 
vérnyomásos, és koszorúér betegségben a lakosság 22,2 %-a szenved. Örvendetes, hogy a gyermeklakosság 
esetében a szív- és érrendszeri betegségek 1 % alatt vannak, így a fiatalok életkilátásai sokkal kedvezőbben 
alakulnak a felnőttekéhez képest. A dús zöld növényzetnek, a települést körülölelő erdőknek köszönhető jó 
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levegő eredménye, hogy a légúti megbetegedések aránya nem számottevő, 6 % alatt van, de ennek 
következménye az is, hogy az allergiások száma elég magas, a felnőtt lakosság közül minden negyedik 
ember érintett. Számottevő az anyagcsere rendellenességekben (16 %), a cukorbetegség különböző 
fajtáiban (10,9 %), valamint a pajzsmirigy rendellenességben (12,7 %) szenvedők aránya is. A daganatos 
megbetegedések gyakorisága 3 % alatt van. 
Görcsönyben jól felszerelt orvosi rendelő működik (EKG, holter, stb.), valamint a Pécsi Kistérség által 
szervezett kistérségi laborszolgáltatásnak köszönhetően a cardio-vaszcularis betegségek felfedezése és a 
megfelelő kezelés elkezdése már korai stádiumban megtörténhet. A gazdasági-társadalmi helyzet szülte 
problémák, a munkanélküliség, létbizonytalanság következtében egyre nagyobb a szorongásos, depressziós 
tünetekkel jelentkező betegek száma. 
A lakosság összetételében sok a volt bányász, építőipari és mezőgazdasági dolgozó, ezért a csontváz, 
izomrendszer, kötőszövet megbetegedései nagy gyakorisággal fordulnak elő. Már kora gyermekkorban 
(óvodában, iskolában) nagy hangsúlyt fektettünk a szűrővizsgálatok elvégzésére. Így korai stádiumban 
sikerül kiszűrni a különböző gerincferdüléseket, és lúdtalpas elváltozásokat. Az óvodai és iskolai dolgozók 
nagy hangsúlyt fektetnek gyermekek egészséges testtartásának javítására, megtartására. 
A görcsönyi önkormányzat által fenntartott tornateremben számos rendezvényeken (asszonytorna, 
teremfoci, zumba, gyógytorna) szakemberek segítségével próbálunk javítani ezen betegségek 
megelőzésében és a panaszok enyhítésében. 
Az önkormányzat az elmúlt jó fél évtizedben rengeteget tett a település, elsősorban a kommunális 
szolgáltatások, az infrastruktúra fejlesztéséért, és mindezek mellett igyekszik energiát fordítani a helyi 
társadalom állapotára is, de a még kezdetleges közösségi gondolkodás, a hagyományos faluközösség szinte 
teljes hiánya miatt az eredmények csak kis lépésekben, hosszabb időt követően várhatóak. 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Küldetésünk, hogy Regenye olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely szerint 
minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés senkit ne 
érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, 
hanem az önkormányzatnak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye 
legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, 
egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
Az Esélyegyenlőségi Programunk célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű csoportok számára a 
sikeres élet és társadalmi integráció esélyét tudjuk biztosítani; a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások során arra törekszünk, hogy a különböző területeken jelentkező hátrányokat kompenzáljuk a 
lehetőségekhez képest. 
 
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Regenye település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkrimináció mentességet,  
- 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 
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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. 

 
Regenye Község Önkormányzata 2010-ben elfogadott „Regenye Község Esélyegyenlőségi Terve” 
feltérképezte a településen élő hátrányos helyzetű csoportok, egyének helyzetét, meghatározta azokat a 
célokat, feladatokat, amelyek elősegítik az esélyegyenlőség megvalósítását, kitér az oktatásra, a szociális és 
egészségügyi ellátórendszerre és a foglalkoztatásra. Kétéves felülvizsgálata, és a 2011. évi CLXXIV. törvény 
általi módosításoknak való megfeleltetése elmaradt. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
 
- Gazdasági program: a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza. Meghatározza 
azokat a gazdálkodási szempontokat, melyek által a település kötelező és önként vállalt feladatainak 
finanszírozása biztosítható. 
- Költségvetési koncepció, költségvetés: Az önkormányzat adott gazdasági évre szóló tervezett bevételeit, 
kiadásait tételesen előírja – benne a foglalkoztatásra, alapellátásokra, szociális támogatásokra fordítható 
összegeket. 
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- Településrendezési terv és részei, a településszerkezeti terv, a Helyi Építési szabályzat, és a 
településszabályozási terv. Az önkormányzat ezen terveiben intézményi területek kijelölésével próbál 
segíteni abban, hogy a településen akár foglalkoztatást segítő beruházások, vagy szociális ellátást segítő 
intézmények (pl: idősek otthona) létesülhessenek. 
- Regenye község Önkormányzatának van ellátások szabályozásáról szóló rendelete: Megállapítja a törvény 
által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, az alapellátások igénybevételének kereteit és 
részletes szabályait, rendelkezik az ellátások igénybevételére való jogosultságokról, az ellátások mértékéről 
és igénybevételük módjáról. Tilos az ellátások megállapítása során bármilyen okból történő hátrányos 
megkülönböztetés. 
- Regenye község Önkormányzatának van rendelete a közművelődésről: A rendelet célja Regenye 
községben a közművelődés meglévő feltételrendszerének fenntartása és folyamatos fejlesztése, a lakosság 
(helyi lakosok és üdülővendégek) közművelődés iránti igényeinek a lehetőségek szerinti kielégítése, a 
lakosság és a civil szervezetek közművelődési kezdeményezéseinek felkarolása, támogatása. A rendeletben 
foglalt jogok érvényesítése során tilos a közművelődési lehetőségeket igénybe venni kívánó állampolgárok 
bármilyen hátrányos megkülönböztetése. 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Esélyegyenlőséget az önkormányzat jogszabályok alapján tud biztosítani, minden segélyt kérelmezőnek 
egyenlő módon biztosítja a feltételt az anyagi támogatáshoz. Mivel a segélyeket és egyéb támogatásokat 
jogszabály írja elő, ezért a térségünkben nincs eltérés a segélyek mértékében.  
A Pécsi Kistérség települései fenntartanak egy több településen működő intézményt. Ilyen az idősek nappali 
ellátása illetve házi segítségnyújtást szolgáló intézmény. De ugyanúgy működtetnek a települések 
gyermekjóléti központot, illetve családsegítő szolgálatot.  
 
Regenye község a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja (július 1-től Pécsi Agglomerációs Társulás), 
melynek célja, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben 
jussanak hozzá, és az önkormányzatok a megállapodás keretében történő együttműködéssel minél 
teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és 
szolgáltatást. Cél a szociális gondoskodás a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok 
ellátása), a fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása, kezelése, közbiztonság, bűnmegelőzés, a 
térségben élők életminőségének javítása. 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Önkormányzatunk eddig nem készített olyan kimutatást saját részre, ami az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatokat tartalmazna. Eddig olyan adatokra támaszkodhattunk, mint a segélykérők száma, az egy 
személy által beadott kérelmek gyakorisága. Az adatok nagytöbbségét a Teir rendszerből, az önkormányzat 
nyilvántartásaiból, a Gyermekjóléti Szolgálattól, a Pécsi Kistérségi Alapszolgáltató Központ, a gyermekintéz-
mények vezetői, a háziorvos és a helyi körzeti megbízott rendőr szolgáltatták. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Településünk is vesztese a 2008 óta tartó gazdasági válságnak. Sok olyan jó szakembertől váltak meg a 
cégek, akiknek fizették a településünkről a munkába járását. Mivel ezek a szakemberek elsősorban a 
hagyományos iparágakból kerültek ki, és a válság leginkább ezeket az iparágakat sújtotta, az ő 
elhelyezkedésük egyre nehezebb. Sajnos ezek a családok egyre jobban lecsúsznak mind anyagilag, mind 
morálisan.  
Illetve van egy olyan réteg is a településen, akik adósságcsapdában vergődnek. Számukra is ugyanolyan 
bizonytalan a mindennapi megélhetés, mint akik munkanélküliek. 
 
A település 62 lakóháza komfortfokozatát tekintve lakhatásra alkalmas, egy család sem él az életét, 
egészségi állapotát veszélyeztető ingatlanban, még a legszegényebb családok lakhatási körülményei is 
megfelelőek. Településünkön súlyos szociális gondokkal küzdenek a családok, és a hátrányos helyzet 
újratermelődésének nagy a valószínűsége. Fenti adatokat tekintve megállapítható, hogy Regenye község 
bele tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé. Ezt bizonyítja is a 240/2006. (XI. 30.) Korm. 
Rendelet, mely szerint Regenye „A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott” 
illetve a „Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések 
listáján is szerepel. Így élhetünk a 2 H-hás település jelzéssel Regenye vonatkozásában.  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
A munkanélküliség aránya a teljes lakosságot figyelembe véve 2008-órta folyamatosan nő minden 
korosztály tekintetében. 
 

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

 
Forrás: Teir, önkormányzat 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2013 2014 2015 2016 2017 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

fő 14 28 27 35 n.a 

20 éves és fiatalabb 
fő 36 25 26 21 #ÉRTÉK! 
% 1 1 1 1 n.a. 

21-25 év  
fő 2,8% 4,0% 3,8% 4,8% #ÉRTÉK! 
% 6 3 1 2 n.a. 

26-30 év 
fő 16,7% 12,0% 3,8% 9,5% #ÉRTÉK! 
% 6 7 7 5 n.a. 

31-35 év 
fő 16,7% 28,0% 26,9% 23,8% #ÉRTÉK! 
% 4 1 1 1 n.a. 

36-40 év 
fő 11,1% 4,0% 3,8% 4,8% #ÉRTÉK! 
% 2 2 3 2 n.a. 

41-45 év 
fő 5,6% 8,0% 11,5% 9,5% #ÉRTÉK! 
% 5 3 3 1 n.a. 

46-50 év 
fő 13,9% 12,0% 11,5% 4,8% #ÉRTÉK! 

% 4 2 3 3 n.a. 

51-55 év 
fő 11,1% 8,0% 11,5% 14,3% #ÉRTÉK! 

% 3 3 2 2 n.a. 

56-60 év 
fő 8,3% 12,0% 7,7% 9,5% #ÉRTÉK! 

% 4 2 2 1 n.a. 

61 év felett 
fő 11,1% 8,0% 7,7% 4,8% #ÉRTÉK! 

% 1 1 3 3 n.a. 
Forrás: Teir 

 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
Településünk adattábláján is látszik, hogy az iskolai végzettség magasabb mivolta sem ment meg a 
munkanélküliségtől, bár a fokozatos csökkenés jól kimutatható.  

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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c) közfoglalkoztatás 

 
A közfoglalkoztatást önkormányzatunknál mindig az adott évi belső (önkormányzati) és külső (állami 
támogatások) terhére tudtuk biztosítani. A közfoglalkoztatást az utóbbi évben a munkaügyi központ 
nagyban támogatja, így a létszámát és az egyéb eszköztámogatást is ez a szervezet felügyeli, osztja el. (Út a 
munkához, Start közmunka, Hosszabb idejű közfoglalkoztatás, Szociális földprogram) 
2012-ben foglalkoztattunk 7 személyt közfoglalkoztatásban, most 2018 júniusáig 14 főnél tartunk. 
Önkormányzatunknak kevés lehetőség adódik a kitörésre, ezért a település karbantartási feladatokat látjuk 
el közfoglalkoztatásból. A település hosszában végfolyó árok építési engedéllyel rendelkező terveit 
elkészítettük, és mélyítettük ki, aminek a végén előregyártott mederelemmel béleltük ki a víz gyorsabb 
lefolyása érdekében. De ugyanilyen felfogásból a községi ravatalozót is felújítottuk és beszereztünk egy 
koporsó hűtőt.  
 

 
 

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

 
A közfoglalkoztatáshoz való hozzáférést és hozzájutást mindig egyenlően biztosítjuk a lakosoknak.  
 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyeit javítja, hogy Pécsre munkanapokon 7 buszjáratot működtet a 
Pannon Volán Zrt., bár minden évben jelzés érkezik – a több műszakban történő munkavégzés megoldása 
végett - egy éjszakai járat indítására. Ezen járatok sűrítése mindenképpen ajánlott. Illetve a Görcsöny 
Szalánta busz útvonal kialakítása.  
 

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

 
Önkormányzatunk támogatja diákok munka lehetőségeit a településen. Vagy ajánlólevéllel, vagy úgy hogy 
nyári gyakorlatra felvesz diákokat kisegítő feladatok elvégzésére. Tartósan nem tudjuk ezeket a fiatalokat 
foglalkoztatni, mivel forrásaink sajnos végesek. 
 

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

 
Felvettük a kapcsolatot a TKKI Pécsi Igazgatóságával, ahonnan projektekkel, képzésekkel kapcsolatos 
információkat kaphatunk. 
 

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

 
A közfoglalkoztatottak elsősorban azokból a családokból kerülnek ki, akikről mindenki tudja, hogy 
szegényes, ínséges körülmények között élnek. Így próbáljuk segíteni azokat a családokat, akiknek a 
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legnagyobb szükségük van a támaszra. Ezek között vannak roma származásúak is, de arról az önkormányzat 
nyilvántartást nem vezet, hogy mennyi roma közfoglalkoztatottja volt. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az önkormányzat tevékenysége minden területén, így a foglalkoztatásban is az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesülését kiemelten fontosnak tartja, ezért a hátrányos megkülönböztetés 
semmilyen formában nem jelenhet meg az intézményeiben. 
Arról nincs adat, hogy a településről ilyen ügyben történt-e bejelentés az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. 
 

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

 
A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A juttatások azokat a 
hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt helyzetéből adódóan sújtják. 
A szociális ellátások feltételeinek biztosítása az állam és az önkormányzatok feladata. A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.), és a helyi önkormányzatok - 
jogszabályra épülő - rendeletei határozzák meg az ellátásokra való jogosultságok feltételrendszerét. 
Pénzbeli ellátás az időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, 
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, szülési segély. 
Vannak olyan pénzbeli ellátások, melyek részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában is 
adhatók, így a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, szülési segély, szociális segély, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 
Természetbeni ellátás a közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési 
szolgáltatás. 
Az alapszolgáltatások megszervezése az önkormányzat feladata. Ezek a szolgáltatások a falugondnoki 
szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi 
ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka és a nappali ellátás. 
Településünkön az előbbiekben felsorolt ellátásokra való jogosultság feltételeit Regenye község 
Önkormányzatának az „egyes szociális ellátási formák szabályozásáról” szóló rendelete határozza meg. Az 
önkormányzat adósságkezelési szolgáltatást nem nyújt. 
Az elemzés során fontos mérőszám lehet a szociális ellátások igénybe vételének aránya, vagyis annak 
vizsgálata, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e a támogatásokhoz. 
Az aktív korúak foglalkoztatással kapcsolatos támogatása a Munkaügyi Központ és az önkormányzat által 
történik. 
A Munkaügyi Központ álláskeresési segélyben részesíti azt az álláskeresőt, aki legalább 180 napig 
álláskeresési járadékra volt jogosult, vagy álláskeresési járadékra nem jogosult, de az álláskeresővé válását 
megelőző négy évben legalább 200 nap munkaviszonyban töltött nappal rendelkezik, illetve, akinek 
maximum 5 éve hiányzik a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez a segély iránti kérelem 
benyújtásának időpontjában. Álláskeresési járadékban az a személy részesíthető, aki álláskereső, az 
álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, kereső 
tevékenységet nem folytat, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredménye, és 
számára az illetékes munkaügyi központ nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Az önkormányzat által az aktív korú munkanélküliek számára nyújtott támogatási formák a foglalkoztatás 
helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) az 
jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – amennyiben a rendszeres 
szociális segély megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik (az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a, azaz 22.800-Ft). Rendszeres szociális segélyben az az aktív korú munkanélküli 
részesíthető, aki álláskeresési járadékát kimerítette, együttműködik az illetékes munkaügyi központtal, a 
kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy évig együttműködött a munkaügyi központtal. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2013 134 2 1,5% 

2014 131 1 0,8% 

2015 127 0 0,0% 

2016 121 2 1,7% 

2017 n.a. 1 #ÉRTÉK! 
Forrás: Teir 

 

 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2013 156 7 4,5% 

2014 101 3 3,0% 

2015 107 5 4,7% 

2016 83 1 1,2% 

2017 44 1 2,3% 
Forrás: Teir, önkormányzat 

  
 

A nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan nő, ezt alátámasztják a táblázat adatai is. 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomán
y (db) 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma  

bérlakás 
állomán

y (db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma  

szociális 
lakásállomány 

(db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma  

2013 59 _ _ _ 0 0 0 0 

2014 59 _ _ _ _ _ _ _ 

2015 59 _ _ _ _ _ _ _ 

2016 59 _ _ _ _ _ _ _ 

2017 n.a. _ _ _ _ _ _ _ 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok       

 
a) bérlakás-állomány 

 
Önkormányzatunk számára nem áll fenn bérlakás. 
 

b) szociális lakhatás 

 
Önkormányzatunknak nincs szociális lakhatást biztosító helyisége. 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Nincs ilyen. 
 

d) lakhatást segítő támogatások 

 
Nagyobb részben állami forrásból származó támogatást biztosítunk, mint lakásfenntartási támogatást az 
arra jogosultaknak. 
 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma 

2013 30 0 

2014 25 0 

2015 1 0 

2016 0 0 

2017 n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

e) eladósodottság 

 
Nem készült felmérés erre vonatkozólag. 
 

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

 
Kifejezetten jónak mondható a község kommunális infrastruktúra ellátottsága. A 62 lakóház mindegyikében 
van vezetékes ivóvíz. A csatorna kiépítés nincs a településen.  
A település teljes területén elérhető a vezetékes gáz. Az önkormányzat az elmúlt évtizedben legfontosabb 
feladatának tekintette a környezeti állapotok javítását, az ivóvízbázis bővítését és a szemétszállítás és 
elhelyezés korszerűsítését. A belterületi utak jó minőségű szilárd burkolattal vannak ellátva. A 
telefonellátottság jó, az autóbusz-közlekedés Pécsre úgyszintén. A hulladékszállítás a település teljes 
területén megoldott heti egy alkalommal.  
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

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

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

 
Településünkön nincsen szegregátum.  
 

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

 
Településünkön nincsen szegregátum.  
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Településünkön nincsen szegregátum.  
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A településen nincsen állandó háziorvosi szolgáltatás. Ezeket a teendőket a Görcsönyben lévő háziorvos 
látja el hetente egyszer úgy, hogy 1 órában rendelést tart a településen a védőnővel közösen. A szakorvosi 
ellátottság csak Pécsen található. Fejlesztése illetve rendszeres egészségnapok megtartása egy kitörési 
pont. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2013 1 1 1 

2014 1 1 1 

2015 1 1 1 

2016 1 1 1 

2017 1 1 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

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

hozzáférés 

 
Nem megoldott rendszeresen, fejlesztése indokolt. 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A helyi általános iskolában megoldott alapszinten. De a szakellátáshoz Pécsi szakorvost kell igénybe venni. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A gyermek közétkeztetés közbeszerzését eleve úgy írtuk ki, hogy az igazodjon a gyermek életkori, 
egészségügyi állapotához. Kiemeltük a kiírás során az egészséges táplálkozás iránti igényünket, amit több 
zöldséggel gyümölccsel, kevesebb cukorral, több hallal jár. Ennek a betartását a havi étrendekből tudjuk 
megállapítani.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 
Településünkön nem megoldott, de szomszédos Görcsönyben megoldott. A fiatalok oda járnak sportolni. 
Ott működik - labdarúgó szakosztály működik a fiúknak, a hölgyeknek zumba, a fiataloknak duatlon és  kick-
boksz, illetve az óvodában úszás. 

 
g) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ működtet Görcsönyben egységet. Két 
segítőkész kollégájuk foglalkozik az ügyfelekkel.  
 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 
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Önkormányzatunknál nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről. 
 

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

 
Az ellátások nyújtása során a fő szempont mindig az igénylő rászorultsága. Mivel jelenleg még minden 
működő ellátás iránti igényt ki lehet elégíteni, ezért pozitív diszkrimináció sem fordult elő. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2013 7 

2014 8 

2015 9 

2016 10 

2017 n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
Művelődési házzal, mozgó könyvtárral, internetszobával rendelkezünk, ahol a település lakói összeülhetnek. 
Vannak rendszeres programok a faluban, ezeken mindig tartalmas szórakoztatást nyújtunk a résztvevőknek. 
Az önkormányzat SZMSZ-e meghatározza, hogy a testületi ülések nyilvánosak, így arra bárki eljöhet. A 
képviselőtestület tagjai fogadóórát tartanak, a lakosok bátran megkereshetik a felmerült gondjukkal, 
panaszukkal az érintett képviselőt. A testületet a Mötv. kötelezi, hogy minden évben legalább egy 
alkalommal előre meghirdetett napirend szerint közmeghallgatást tartson, mely szintén alkalmas arra, hogy 
a lakosság a település vezetői, és a közszolgáltatásokat végző szervek képviselői felé a kérdéseit feltegye, a 
problémákat jelezze. 
 

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

 
A gyerekek részére minden évben karácsonyi ajándékozást tart az önkormányzat, szintén a nemzetiségi 
önkormányzattal karöltve. Ugyanígy e három szervezet köszönti karácsonykor a nyugdíjasokat is. Etnikai 
konfliktus a településen nincs. 
 

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

 
A település lakóiról elmondható, hogy szívesen végeznek önkéntes munkát (ez leginkább vallási 
ünnepekhez kapcsolódik). 
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A helyi kisebbségi önkormányzat szervezésében minden év februárjában jótékony célú bált rendeznek, 
melynek bevételéből gyarapodott a közösség pénze. Az utóbbi években az óvoda szülői munkaközössége is 
igen aktívan tevékenykedik azért, hogy a gyermekek fejlesztéséhez szükséges játékok, eszközök biztosítva 
legyenek. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
Együttműködési megállapodás van a roma nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat között 
az esélyegyenlőség, a partnerség illetve más olyan területen, amikor a két önkormányzat segíteni tudja a 
másikat. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

mélyszegénység területi koncentrációja település rehabilitációs projekt 

 regisztrált munkanélküliek között magas, 50 % 
fölötti a tartós munkanélküliek aránya 

közmunkaprogramban részvétel biztosítása az 
érintetteknek 

 
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 

 
A település állandó népességéből a 0-17 éves korúak, vagyis a gyermekkorúak 25-en voltak 2017-es év 
végén. Ez a korosztály a teljes lakosság 15,15 %-át teszi ki.  
 

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

 
Veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan – magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében 
kialakult –állapotot kell érteni, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
megakadályozza. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekeket is 
veszélyeztetettnek kell tekinteni, tehát a két mutató minden évben megegyezik. A veszélyeztetett 
gyermekek száma az elmúlt öt év során folyamatosan emelkedett, ami a szülők munkanélkülivé válására 
vezethető vissza, de egyikük sem tekinthető veszélyeztetettnek egészségügyi, lakhatási helyzete miatt. 
Védelembe vételre az elmúlt 5 évben nem került sor.  

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
2013.óta folyamatosan csökken a gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma, a kezdeti 20-ról 11 
főre csökkent ezen ellátottak száma. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Nincs ilyen juttatása az önkormányzatnak 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2013 3 5 0 5 0 0 

2014 2 4 1 4 0 0 

2015 5 3 1 3 0 0 

2016 9 2 0 2 0 6 

2017 4 3 2 3 0 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok     
 
Az önkormányzat a helyi Iskolába járó tanulók iskolai étkezési térítési díját jövedelmi helyzettől 100 %-ban 
átvállalja, valamint minden tanuló számára ingyen biztosítja a tankönyveket.  
Elindult egy olyan folyamat a településen, hogy azok a szülők, akik Pécsett dolgoznak, azok oda is járatják a 
gyerekeiket, így a helyi iskolába a munkanélküli vagy alacsonyabb jövedelmű szülők gyerekei járnak, 
mintegy szegregátumot hozva létre. 
 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
Nem élnek a településen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nem releváns, mivel a településen nincs szegregátum. 
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 
A településen nincs állandó védőnői szolgálat. 1 fő látja el a védőnői teendőket Görcsönyben, és az ő 
körzetéhez tartozik Regenyei is 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2013 1 7 

2014 1 10 

2015 1 7 

2016 1 6 

2017 1 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A Regenyei háziorvos által szolgáltatott adatok alapján megállapítható, hogy az évek alatt ellátott 
személyek száma lassú emelkedést mutat, 2017. évben 144 fő vette igénybe a körzeti ellátást.  
 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
Nincs ilyen adatunk. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti alapellátást az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ látja el a 
mikrotérségi központként működő településünkön. A Szolgálat fő problématípusként a családok életviteli 
problémáit, az anyagi nehézségeket, valamint a magatartás és teljesítmény-zavarokat jelölte meg. A 
gyermekek főként iskolai hiányzások, beilleszkedési zavarok miatt kerülnek gondozásba. Az alapellátás 
keretében információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, ingyenes jogi 
segítségnyújtás történik, de prevenciós és szabadidős programokat is szerveznek a gyermekeknek.  
Családi napközit, bölcsödét, óvodát nem működtet az önkormányzat. 
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e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése 
értelmében a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról. A beszámolót a vonatkozó kormányrendelet által 
meghatározott szempontok szerint kell összeállítani. A 2017. évi értékelés szerint „a gyermekek ellátása 
megfelelő, nincs szükség újabb intézkedések megtételére”. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Az önkormányzat a rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási gondokkal 
küzdő családok részére átmeneti segélyt nyújt. A kiemelten kezelendők között vannak a három vagy több 
gyermekes családok, az egyedülálló szülők, a munkanélküli ellátásra és rendszeres szociális segélyre nem 
jogosult munkanélküli szülők. A támogatás pénzben és természetben is adható, attól függően, hogy a 
gyermekek szükséglete éppen melyik formát kívánja meg. 
Az önkormányzat anyagi segítségén kívül a Gyermekjóléti Szolgálat segítsége is igénybe vehető. 
 

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

 

A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges rendszeres mozgáshoz a településen minden feltétel 
adott, legyen szó akár a természetben történő barangolásról, biciklizésről, futásról, horgászatról, focizásról.  
 

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

 
A településen minden diák, aki a Görcsönyi iskolába jár, ingyenesen kap tankönyvet és étkezést.  
 

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

 

A településen hátrányos megkülönböztetésről nincs információnk. 
 

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

 
Önkormányzati adókban részletfizetési lehetőséget szoktunk adni az arra rászorulóknak. Az önkormányzat a 
rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok részére 
átmeneti segélyt nyújt.  
 

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

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

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

 
A település gyermekintézményeiben fent említett gondokkal küzdő gyermek nincs, ilyen helyzetre 
vonatkozó szülői nyilatkozatot nem tettek. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 
A településen nincsen ilyen jellegű intézmény.  
A Görcsönyi intézményekben alkalmazott gyógytornász, gyógypedagógus és iskolapszichológus nincs. Ezen 
ellátásokhoz az iskolások a társulás keretében a központtól szükség esetén hozzájuthatnak, de a két 
tanárnő közül egyik fejlesztő pedagógus végzettséggel is rendelkezik. 
Az Görcsönyi óvodában testnevelési foglalkozások keretében tartásjavító gyakorlatokat végeznek az 
óvodapedagógusok irányításával. 
 

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

 
Bejelentés nem történt ezekkel kapcsolatban az önkormányzat felé. 
 

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

Nincs kiemelkedő eltárás egy városi és a görcsönyi intézmény tanulói között. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
A Görcsönyi iskolába járók ingyenes tankönyvellátása, a diákok utaztatása a településről ingyenesen 
biztosított. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szabadidős programokat szervez elsősorban 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nyári szünetben több gyermek felügyelete, 
szabadidős tevékenységének megoldása nem 
biztosított 

CSANA kiépítése, nyári gyermektáborok 
megvalósítása  

Eszközhiány gátolja az egyéni képességeknek és 
fejlődési ütemnek megfelelő oktatás biztosítását 

Több eszköz, pályázatokon való aktív részvétel 

A gyermekszegénységben lévő gyerekek tanulási 
lemaradása 

Több fejlesztési lehetőség, kiegészítő oktatások, 
mentorálása a gyerekeknek 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők és férfiak közötti létszámbeli eltérés korosztályok szerint. A táblázatból kitűnik, hogy 2011. évben a 
65 év feletti nők száma majdnem duplája a férfiakénak.  
 

2. számú táblázat - Állandó népesség (2017)     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

fő 78 87 165 47% 53% 

0-2 évesek     3     

0-14 éves 9 10 19 47% 53% 

15-17 éves 3 1 4 75% 25% 

18-59 éves 37 64 101 37% 63% 

60-64 éves 7 4 11 64% 36% 

65 év feletti 18 8 26 69% 31% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így 
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani. A munka 
egyenlő értékének megállapításánál az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, 
munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, 
felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. Az Ebktv. kimondja, hogy senki nem 
kerülhet olyan tulajdonsága miatt hátrányba, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi 
meg a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
Az adatgyűjtés célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a munkanélküliség a 
nőket. 
A településen a munkanélküliségi ráta jóval kedvezőtlenebb, mint az országos átlag, valamint a megyei 
szemben a munkanélküliek összességét, és a nemek szerinti arányát tekintve is. A legnagyobb helyi  
foglalkoztató az önkormányzat, a közmunka programban foglalkoztatottak közül is 40 % nő. A nagyobb 
arány oka lehet, hogy a nem foglalkoztatott nők egy része háztartásbeli, vagy a feketegazdaságban dolgozik. 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2013 66 47 51 39 9 2 

2014 56 43 35 24 15 13 

2015 65 47 44 29 15 12 

2016 67 47 38 29 23 12 

2017 68 53 48 32 16 17 

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

 
Nincsen az önkormányzatnak ilyen jellegű programja. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az alacsony iskolai végzettségűeket az önkormányzatnál közmunkában tudnak részt venni. 
 

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

 

Nem érkezett bejelentés a nők hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatban, az önkormányzat 
intézményeiben pedig tiltva van bármilyen formában és okból történő hátrányos megkülönböztetés. 
Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 
 

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

 
A nők munkaerő-piaci esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a gyermekek 
napközbeni ellátása biztosított a településen. 
A Regenyei óvodában a gyermekek napközbeni ellátása (7-17 óra között) 3 éves koruktól egészen az 
iskolába járás megkezdéséig megoldott. Helyhiány miatt az elmúlt évben nem volt elutasítás helyhiány 
miatt. Bölcsődei ellátás van a településen 5 fővel.  
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív 
foglalkoztatását segítené, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő vállalkozásokat pedig 
ösztönözné. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés körülményeit 
elősegítse a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a termékenységi ciklus alatti 
gondozás által (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és 
szoptató anya gondozása). 
Településünk lakói a szolgáltatásokhoz pécsi intézményekben, valamint a görcsönyi védőnő által jutnak 
hozzá. A védőnő kapcsolatban áll a családokkal, a kisgyermeket ellátó gyermekorvossal, ismeri a 
településeken lévő családok gyermekellátási és nevelési helyzetét. A védőnőre eső átlagos gyermeklétszám 
nagymértékben befolyásolja, hogy mennyire képes a családok számára hatékony segítségnyújtásra. 
Regenyében a 2017-ben a rá eső gyermeklétszám 6 fő volt. A településen az elmúlt évben nem szült 18 év 
alatti nő. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Nem volt ilyen irányú riasztás a településen. 

 
 

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

 

A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén pécsi és komlói anyaotthonok állnak az 
érintettek rendelkezésére. 
 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők a helyi közéletben elsősorban a civil szervezetekben kifejtett tevékenységük által vesznek részt, a 
település kulturális és közösségi programjainak szervezésében.  
 

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

A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a településen 
nincsenek, mivel nem érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak felszámolására sem 
jött létre kezdeményezés. Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz történő bejelentésről sincs tudomásunk.  
 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Információ és részmunkaidős foglalkoztatás hiánya Piacképes szakmákat adó képzések, családbarát 
vállalkozások ösztönzése 

 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
Az idősek helyzetét a társadalmi, gazdasági adottságok jelentősen befolyásolják, ezért szükséges, hogy a 
településen olyan közösség vegye őket körül, amelyik törődik velük, figyel a biztonságukra, tesz az 
elszegényedésük ellen. Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan 
csökken a házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Anyagi helyzetüket tekintve egyre rosszabb, mivel az 
egyedülálló nyugdíjasoknak a fennmaradó ingatlant egy nyugdíjból kell fenntartani, ezáltal a másra költhető 
anyagi javaik is csökken. Tehát egyre szegényebbek lesznek. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az öregségi nyugdíjkorhatárt elért nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatban is csak becsléseink vannak, 
miszerint csak elenyésző hányaduk vállal munkát, az aktív időskort a háztáji kertek művelésével élik meg. 

 

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

 
Az új nyugdíjszabályok következtében a nyugdíjasok foglalkoztatása a közintézményekben egyre 
problémásabb, választás elé állítja őket a munka és a nyugdíj között. Az élethosszig tartó tanulás főként az 
egymástól tanult háztartási és kreatív, kézműves dolgokban realizálódik. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos bejelentés nem érkezett, az önkormányzat intézményeiben 
tilos bármilyen formában és okból. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A településen háziorvosi szolgálat nem működik, azt a görcsönyi háziorvos látja el. 
 
A szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzat a Pécsi Kistérségi Alapszolgáltató Központ segítségével 
látja el – társulási megállapodás keretében. A falugondnoki szolgálatot az önkormányzat, a szociális 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és az idősek 
nappali ellátását az Alapszolgáltató látja el a településen. A szolgáltatásokat szívesen veszik igénybe az 
idősek, mely a dolgozók szakértelmén túl a szolgálatkészségüknek, és humánus hozzáállásuknak 
köszönhető. 
 

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

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

fő fő % 

2013 30 n.a  

2014 31 n.a  

2015 30 n.a  

2016 27 n.a  

2017 30 n.a  

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat évek óta idősbarát helyi politikát folytatva, az idős lakosság igényeit minél szélesebb 
körben igyekszik kielégíteni. A kulturális, közművelődési igényeik kielégítésében. Megfogalmazódott az 
idősekben, hogy 2-3 havonta szívesen mennének színházba, vagy néznék meg a pécsi múzeumokat (pl: 
Zsolnay negyed, Romkert). Az ilyen kezdeményezéseket az önkormányzat mindig támogatja. 
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c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek információs társadalomba történő bevonásának kiemelt eszköze lehet az eMagyarország 
program, melynek célja az internet-elérés kiterjesztése az ország teljes területén, főként a kevésbé vagy 
egyáltalán nem ellátott területekre (hátrányos helyzetű településekre) fókuszálva.  
Akiknek otthonában technikai, motivációs vagy anyagi okokból nincs szélessávú internet-hozzáférésük, ott a 
pontok kiépítése, fenntartása biztosíthatja ezt a lehetőséget.  
Regenyeben a Faluházban működik eMagyarország pont, mely ebben segíteni tudja nyugdíjasainkat, akik 
igényként megfogalmazták az informatikai jártasság megszerzését, mert a távol lévő családtagjaikkal – 
vannak köztük külföldön élők is - a kapcsolattartásnak ez a legegyszerűbb és legolcsóbb módja. Meg kell 
találnunk a lehetőséget, amely által az idősek informatikai ismereteinek megszerzését segíthetjük. 

 

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

 

Kiemelt terület az egészségügy, az önkormányzat igyekszik helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíteni 
az idős emberek egészségmegőrzését, a betegség korai felismerését. Az idősek nappali ellátását biztosító 
idősek klubjának dolgozói igyekeznek minden, az életkorral járó sajátos igényt felmérni, ehhez igazodó 
programokat szervezni (pl: rendőrségi tájékoztató az idősek ellen leggyakrabban elkövetett 
bűncselekményekről, azok megelőzésének lehetőségeiről). 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A település idősbarát politikájának köszönhető, hogy az idősek ellátása szinte teljes körű, a megkérdezettek 
a szolgáltatásokkal kapcsolatban szinte csak elégedett nyilatkozatokat tettek. Igényként fogalmazódott meg 
a komplex szűrővizsgálat településen történő megoldásának kérdése, az internet használat elsajátításában, 
és a színházi, múzeumi látogatások szervezésében történő segítségnyújtás. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

helyben történő szűrővizsgálatok hiánya szélesebb körben szűrőbusz településre hozatala, lehetőleg 
évente 

Az idősek nem vesznek részt a település kulturális és társadalmi 
életében 

Aktív időskor, színházi múzeumi és egyéb programok 
szervezése számukra 

informatikai jártasság hiánya  idősek informatikai ismereteinek megoldását segítő programok 
felkutatása és megismertetése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
Fogyatékkal élő személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 
során. 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 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. 
A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos adat nem 
áll rendelkezésre. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

közfoglalkoztatás) 
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Településünkön kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, legtöbb vállalkozásnál nem 
megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és 
feltételek. Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 
foglalkoztató munkáltató. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az önkormányzatnak nincs tudomása hátrányos megkülönböztetésről. Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 
történő bejelentésről tájékoztatást nem kaptunk. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A Pécsi Kistérségi Alapszolgáltató Központ által biztosított alapszolgáltatások a fogyatékosok számára is 
biztosítottak (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás). 
Fogyatékkal élő személy a településen nappali ellátást nem igényelt. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre megfelelő adat. 

Településünkön a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők száma fokozatosan változik a 
jogszabályok adta változásokkal együtt. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők 
számával kapcsolatban adattal nem rendelkezünk.  
 
 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat tulajdonaiban lévő épületek többségében megoldott a fizikai akadálymentesítés. De a 
más – látás, hallás – fogyatékossággal rendelkező személyek részére nincs biztosítva az akadálymentes 
környezet 
 

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

 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, 
az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás 
területén is. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt kötelezettség az akadálymentesítettség, amelynek betartása 
nehéz feladat a hatóságok előtt. Azon vállalkozások, amelyek EU forrásra pályáznak, a nyertes projekt 
keretében az akadálymentesítést kötelező tevékenységként elvégzik. Ez a tény azt vetíti előre, hogy az 
előttünk álló évtizedben a vállalkozások fokozatosan, de eleget tesznek e kötelezettségüknek. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - 
beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékkal élő személy által 
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biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban, a közlekedésében akadályozott fogyatékkal élő 
személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról 
kell gondoskodni, ez a Faluház melletti parkolóban biztosított.  
A közterületek, járdák, parkolók akadálymentesítése nem biztosított a településen. 
Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 
dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és ezáltal minden vonatkozásban érvényesüljön az 
egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
 

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

 
A településen fogyatékkal élők ellátásra szakosodott intézmény nincs. 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású intézményben civil fenntartású intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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

 
A településen fogyatékkal élő személyek ellátására szakosodott intézmények, a falugondnoki szolgálat és az 
alapellátás keretén belül a településen nyújtott ellátáshoz igényeik szerint hozzájuthatnak. 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az Önkormányzat egyszeri segélyben részesíti azt az illetőt akinek szüksége van hirtelen támogatásra. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet aránya nem 100%-os 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése. 

A fogyatékos személyek nem hallatják hangjukat a 
település életében 

Érdekvédelmi szervezetek vagy egyesületek 
megkeresése, hogy bevonjuk őket a település 
életébe 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
Civil szervezet neve A szervezet tevékenységéhez kapcsolódó 

közfeladat 
Regenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiség összefogása, törvényben meghatározott 

feladatok 

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

 
Az önkormányzat a településen működő civil szervezetek egy részét költségvetéséből anyagilag is 
támogatja. Ezen kívül az önkormányzat különböző kedvezményekben részesíti az egyes szervezeteket (pl: 
ingatlan, vagy terület térítésmentes használata). A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat. 
 
Ezek a szervezetek a közös célok, kulturális, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításához 
mozgósíthatók és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében - 
legyen az falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi munka stb. 
Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket civil szervezetek 
támogatására, a költségvetéséből támogatja a településen működő egyházakat, egyesületeket. 
 

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

 
Az önkormányzat a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, de társulás keretében működteti az Görcsönyi 
Közös Önkormányzati Hivatalt Görcsöny, Ócsárd, Regenye és Szőke települések önkormányzataival, mely 
hivatal a lakosság kiszolgálására hivatott. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat támogatja a gyermekek és idősek szabadidős tevékenységét, rendezvényeket 
szervez részükre, és esetenként anyagilag támogatja őket. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A helyi civil szervezetek kapcsolata a célcsoportokkal jónak mondható. A civil szervezetek hatékonyan részt 
vesznek a település életében. 
 

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

 
A for-profit szervezetek részt vesznek a település életében és különböző adományokkal, támogatásokkal 
segítik a rászorultakat. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
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Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél szélesebb 
körű adatgyűjtés megszervezésére. 
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését a HEP-et összeállító köztisztviselő 
szervezte. E tevékenységbe bekapcsolódtak az Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói. 
 Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere a személyes kapcsolattartásra épült, 
nem csak az adatgyűjtésben, hanem az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák 
feltárásában, majd az elkészült dokumentum véleményezésében is részt vettek. 
 

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

 
Regenye Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Görcsönyi Közös Önkormányzati 
Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormányzat 
honlapján közzétételre kerül, így a lakosság hozzáférése biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőségi 
folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos ellenőrzésére. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

mélyszegénység területi koncentrációja 

 regisztrált munkanélküliek között magas, 50 
% fölötti a tartós munkanélküliek aránya 

 

település rehabilitációs projekt 

közmunkaprogramban részvétel biztosítása 
az 

érintetteknek 
 

Gyermekek 

Nyári szünetben több gyermek 
felügyelete, szabadidős tevékenységének 
megoldása nem biztosított 

Eszközhiány gátolja az egyéni 
képességeknek és 
fejlődési ütemnek megfelelő oktatás 
biztosítását 

A gyermekszegénységben lévő gyerekek 
tanulási lemaradása 

 

CSANA kiépítése, nyári gyermektáborok 
megvalósítása  

Több eszköz, pályázatokon való aktív 
részvétel 

Több fejlesztési lehetőség, kiegészítő 
oktatások, mentorálása a gyerekeknek 

 

Idősek 

helyben történő szűrővizsgálatok hiánya 

Az idősek nem vesznek részt a település kulturális 
és társadalmi életében 

informatikai jártasság hiánya  
 

szélesebb körben szűrőbusz településre hozatala, 
lehetőleg évente 

Aktív időskor, színházi múzeumi és egyéb 
programok szervezése számukra 

idősek informatikai ismereteinek megoldását 
segítő programok felkutatása és megismertetése 

 

Nők 
Információ és részmunkaidős foglalkoztatás 

hiánya 
Piacképes szakmákat adó képzések, 

családbarát vállalkozások ösztönzése 

Fogyatékkal 
élők 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet 
aránya nem 100%-os 

A fogyatékos személyek nem hallatják 
hangjukat a település életében 

 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és 
kommunikációs akadályok 
megszüntetése. 

Érdekvédelmi szervezetek vagy 
egyesületek megkeresése, hogy bevonjuk 
őket a település életébe 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol nem számít az etnikai hovatartozás, mindenkit azonos jogok és 
egyenlő bánásmód illet meg. 
A településünk továbbra sem tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé, mert mindenki 
számára biztosítottak a megélhetéshez szükséges feltételek, ahol mindig kellő figyelem jut gyermekek és 
idősek életkori sajátosságaiból fakadó szükségleteire, ahol a nők nem kerülhetnek a nemük, vagyis olyan 
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tulajdonságuk miatt hátrányba, amit nem tudnak befolyásolni, és ahol a fogyatékkal élő személyek 
egészséges társaikhoz hasonlóan minden közszolgáltatáshoz, információhoz hozzájuthatnak. 
Olyan településen kívánunk élni, ahol ezen elvek és kívánalmak teljesüléséhez nem szükséges 
esélyegyenlőségi, vagy egyéb programokat készítenünk annak érdekében, hogy azok mindenki számára 
születésétől fogva természetszerűleg teljesüljenek. 
 
 
 
 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Foglalkoztatási mutatók javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A regisztrált munkanélküliek között magas, 50 % fölötti a tartós munkanélküliek 
aránya 

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

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése 
Rövidtávú cél: a tartós munkanélküliek száma 10%-kal csökken 
Középtávú cél: a tartós munkanélküliek száma 20 %-kal csökken 
Hosszútávú cél: a tartós munkanélküliek száma 40 %-kal csökken 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

1./Közfoglalkoztatási cél meghatározása 
2./ Pályázat benyújtása 
3/. Közfoglalkoztatás megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: regisztrált munkanélküliek 
Felelős: önkormányzat 

Partnerek intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Eredményességi mutató: a tartós munkanélküliek száma 
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások 
Forrása: önkormányzati nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

A közfoglalkoztatás támogatási rendszerének kedvezőtlen irányba történő 
megváltoztatása. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humánerő 
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Intézkedés címe: Szünidős gyermekfelügyelet biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Minden gyermek felügyelete a családi napközikben megoldható legyen 

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

Rövidtávú cél: 2013. év nyarán minden érintett gyermek felügyeletének 
megoldása 
Középtávú cél: A családi napközik szolgáltatása folyamatos lehetőséget 
biztosítson 
Hosszú távú cél: A családi napközik szolgáltatása folyamatos lehetőséget 
biztosítson 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Igények felmérése 
2./ Képzett gondozók alkalmazása 
3./ Gyermekfelügyelet biztosítása 
 

Résztvevők és 
felelős 

Partnerek 
Szülők 
 

Partnerek intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Eredményességi mutató: szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma 
Dokumentáltsága: CSANA nyilvántartások 
Forrása: önkormányzati nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A családi napközik támogatási rendszerének kedvezőtlen irányba történő 
megváltoztatása. 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humánerő 
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Intézkedés címe: 
Gyermekintézmények nevelési, oktatási feladatellátáshoz szükséges 
eszközfejlesztés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Eszközhiány gátolja az egyéni képességeknek és fejlődési ütemnek megfelelő 
oktatás biztosítását 

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

Biztosítani az óvodában és az iskolában az egyéni képességeknek és fejlődési 
ütemnek megfelelő oktatás feltételeit 
Rövidtávú cél: eszközrendszer biztosítása. 
Középtávú cél: eszközrendszer biztosítása. 
Hosszú távú cél: eszközrendszer biztosítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Hiányosságok felmérése 
2./ Pályázat benyújtása 
3./ Sikeres pályázat esetén megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekek 
Felelős: önkormányzat 

Partnerek KLIK, és a települési önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos  

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

Eredményességi mutató: gyermekek egyéni kompetencia-mutatóinak javulása 
Dokumentáltsága: intézmények nyilvántartása 
Forrása: intézményi nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: Nincs megfelelő pályázat az eszközfejlesztésre. 
Csökkentésük: Helyi közösségi szolidaritás. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humánerő 
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Intézkedés címe: Egészségügyi szűrővizsgálatok fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Rossz egészségügyi állapotban lévő lakosság, akik nem mennek el a megfelelő 
orvosi vizsgálatra 

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

Orvosi szűrővizsgálatok helybe hozása 
Rövidtávú cél: sűrűbben megszervezni a szűrőkamion fogadását és a háziorvosi 
műszerezettség fejlesztése 
Középtávú cél: rendszeres időközönként (2 hetente) szakorvos látná el a 
vizsgálatokat, ahol külön erre a célra építenénk egy orvosi rendelőt. 
Hosszú távú cél: Állandó szakorvosi jelenlét a településen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1/ Orvosi műszerek beszerzése 
2/ Szűrőkamion fogadásának sűrűbb megszervezése 
3/ Sűrűbb szakorvosi rendelések megszervezése a településen 
4/ Állandó szakorvosi ellátás a településen 

Résztvevők és 
felelős 

Háziorvos, Helyi Önkormányzat, 

Partnerek Háziorvos, Helyi Önkormányzat, OEP 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos  

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

Rövid távon: a résztvevők növekvő megjelenése szűrővizsgálatokon 
Közép távon: kötelező orvosi szűrésnél sűrűbb orvosi látogatások 
Hosszú távon: a lakosság általános egészségügyi állapota javul 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: Nincs megfelelő pályázat az eszköz és épületfejlesztésre,  
Csökkentésük: Helyi közösségi szolidaritás. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humánerő 
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Intézkedés címe: Aktív időskor fenntartását segítő programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek több kulturális, közművelődési szolgáltatáshoz kívánnak hozzájutni 

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

Cél: Az idősek színházi, múzeumi látogatásainak megszervezése 
Rövidtávú cél: programok szervezése, 
Középtávú cél: programok szervezése, 
Hosszú távú cél: programok szervezése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Igények felmérése 
2./ Programokra történő bejutás leszervezése 
3./ Mobilitási kérdésekben segítségnyújtás 

Résztvevők és 
felelős 

Idősek 
Felelős: Regenye Községi Önkormányzat 

Partnerek 
Idősek Klubja 
Falugondnok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Eredményességi mutató: látogatott rendezvények száma 
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások 
Forrása: önkormányzati nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: mobilitási problémák esetén érdektelenség. 
Csökkentésük: Falugondnoki Szolgálat segítségével. 

Szükséges erőforrások Humán 
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Intézkedés címe: 
Információk közvetítése nők részére a foglalkoztatást segítő programokon való 
részvételre 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők körében magasabb a munkanélküliek aránya 

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

Egyre több nő vegyen részt a foglalkoztatást segítő programokon, piacképes 
szakmákat adó képzéseken 
Rövidtávú cél: a résztvevők száma növekszik 
Középtávú cél: a résztvevők száma növekszik 
Hosszú távú cél: a résztvevők száma növekszik 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Információk begyűjtése 
2./ Információk közvetítése 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: munkanélküli nők 
Felelős: Regenye Községi Önkormányzat 

Partnerek 
Regenye Községi Önkormányzat 
Járási Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Eredményességi mutatók: a programokon résztvevő nők száma növekszik 
Dokumentáltsága: munkaügyi nyilvántartások 
Forrása: Járási Munkaügyi Központ 
Fenntarthatósága: a probléma folyamatos kezelésével 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: sikertelen munkahely keresés esetén érdektelenség a programok iránt 
Kockázat csökkentésének eszköze: a munkanélküli nők széleskörű informálása 

Szükséges erőforrások Humán  
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Intézkedés címe: Közintézmények, közterületek akadálymentesítésének folytatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A közintézmények, közterületek akadálymentesítése nem vagy csak részben 
megoldott 

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

A közintézmények, közterületek akadálymentesek legyenek 
Rövidtávú cél: az akadálymentes intézmények, közterületek száma növekszik 
Középtávú cél: az akadálymentes intézmények, közterületek száma növekszik 
Hosszú távú cél: valamennyi közintézmény, közterület akadálymentes 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./Pályázati lehetőségek keresése 
2./ Pályázatok beadása 
3./ Pályázat megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Regenye Község Önkormányzata 

Partnerek Önkormányzat és intézményei 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Eredményességi mutatók: a fejlesztések megvalósítása 
Dokumentáltsága: fejlesztések befejezése 
Forrása: önkormányzat 
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: nem kerül kiírásra megfelelő pályázat, vagy nem nyer a benyújtott 
pályázat 
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő pályázatok benyújtása 

Szükséges erőforrások Pénzügy és Humán  
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élőkről adatbázis készítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékkal élőkről szóló információk hiánya 

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

A fogyatékkal élők helyzetével, igényeivel kapcsolatos adatok beszerzése 
Rövidtávú cél: fogyatékkal élők személyéről, életkörülményeiről adatok 
begyűjtése 
Középtávú cél: adatbázis folyamatos frissítése 
Hosszú távú cél: adatbázis folyamatos frissítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Megfelelő adatbázisok felkutatása 
2./ Fogyatékkal élők helyzetének felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Fogyatékkal élők 
Felelős: Regenye Községi Önkormányzat 

Partnerek 
Háziorvos 
Szociális Alapszolgáltató 
Regenye Községi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Eredményességi mutatók: adatbázis elkészülte 
Dokumentáltsága: nyilvántartás 
Forrása: önkormányzat 
Fenntarthatósága: nyilvántartás folyamatos frissítésével 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: fogyatékkal élők elzárkózása. 
Csökkentésük: megfelelő kommunikációval. 

Szükséges erőforrások Humán 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Foglalkoztatási 
mutató javítása 

A regisztrált 
munkanélküliek 
között magas, 
50 % fölötti a 
tartós 
munkanélküliek 

aránya 

Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 
számának 
növelése, tartós 
munkanélküliek 
számának 
csökkentése 

Gazdasági 
program 

Közfoglalkoztatá
si cél 
meghatározása, 
pályázatok 
benyújtása, 
közfoglalkoztatá
s megvalósítása 

Regenye Község 
Önkormányzat 

folyamatos Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 
számának tartós 
növekedése 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenység 

2           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Szünidős 
gyermekfelügyel
et biztosítása 

Minden 
gyermek 
felügyelete a 
családi 
napközikben 
megoldható 
legyen 

Minden gyerek 
gyermekfelügyel
ete megoldott 
legyen bármikor 

Gazdasági 
program, 
költségvetés 

Igények 
felmérése után 
gyermekfelügyel
et biztosítása 

Regenye Község 
Önkormányzat 

folyamatos Szolgáltatás 
igénybevevők 
száma 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenység 

2 Gyermekintézm
ények nevelési, 
oktatási 
feladatellátásho
z szükséges 

eszközfejlesztés 

Eszközhiány 
gátolja az egyéni 
képességeknek 
és fejlődési 
ütemnek 
megfelelő 

oktatás 
biztosítását 

Biztosítani az 
óvodában és az 
iskolában az 
egyéni 
képességeknek 
és fejlődési 
ütemnek 
megfelelő 
oktatás 
feltételeit 
megfelelő 
eszközökkel 

 

Gazdasági 
program, 
közművelődési 
rendelet 

Hiányosságok 
felmérése és 
sikeres 
pályázatot 
követően a 
fejlesztés 
megvalósítása 

Regenye Község 
Önkormányzata 

folyamatos Gyermekek 
egyéni 
kompetencia 
mutatóinak 
vizsgálata 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenység 
által 
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3 A 
gyermekszegény
ség 
kiterjedésének 
megállítása 

Szerényebb 
anyagi 
helyzetben 
szülők gyerekei  

Biztosítani az 
óvodában és az 
iskolában az 
egyéni 
képességeknek 
és fejlődési 

ütemnek 
megfelelő 
oktatás 
feltételeit 
megfelelő 
kiegészítő 
oktatással 

Gazdasági 
program, 
közművelődési 
rendelet 

Kiegészítő, 
felzárkóztató 
oktatás a 
lemaradt 
gyerekeknek, 
ezen gyerekek 
mentorálása  

Regenye Község 
Önkormányzat 

folyamatos Kevesebb 
lemaradó 
gyerek a 
tanulásban, 
sikeresebb 
továbbtanulás a 
középiskolába 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenység 
által 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Információk 
közvetítése nők 
részére a 
foglalkoztatást 
segítő 
programokon 
való 

részvételre 

A nők körében 
magasabb a 
munkanélküliek 
aránya 

Egyre több nő 
vegyen részt a 
foglalkoztatást 
segítő 
programokon, 
piacképes 
szakmákat adó 
képzéseken, 
családbarát 
munkahelyek 
preventálása 
ahol 
részmunkaidősk
ént is 
alkalmaznak 
nőket 

 

Gazdasági 
program, 

költségvetés 

Információk 
begyűjtése és 

közvetítése 

Regenye Községi 
Önkormányzat 

folyamatos Kevesebb női 
munkanélküli 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenység 
által 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
fejlesztése 

Rossz 
egészségügyi 
állapotban lévő 
lakosság, akik 
nem mennek el 
a megfelelő 
orvosi 
vizsgálatra 

 

Orvosi 
szűrővizsgálatok 
helybe hozása 

 

Gazdasági OEP-el történő 
egyeztetés a 
szolgáltatásbőví
tés 
lehetőségéről 

Regenye Község 
Önkormányzat 

folyamatos Szűrővizsgálatok
on részt vettek 
száma 

humán Folyamatos 
tevékenység 
által 
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2 Aktív időskor 
fenntartását 
segítő 
programok 
szervezése 

Az idősek több 
kulturális, 
közművelődési 
szolgáltatáshoz 
kívánnak 
hozzájutni 

Az idősek 
színházi, 
múzeumi 
látogatásainak 
megszervezése 

Humán Igények 
felmérését 
követően a 
programok 
megszervezése, 
mobilitási 
kérdések 

megoldása. 

Regenye Községi 
Önkormányzat 

folyamatos Programokon 
részt vettek 
száma 

humán Folyamatos 
tevékenység  

3 Informatikai 
jártasság hiánya 
ennek a 
korosztálynak 

Ez a korosztály 
nem ért a 
számítástechnik
ához, az 
alapvető 
tudásuk is 
hiányzik 

Megfelelő 
képzéssel ezt a 
generációval is 
megtudjuk 
ismertetni a 
számítástechnik
a világát 

Gazdasági és 
humán program 

Számítástechnik
ai oktatás, 
illetve IT 
infrastruktúra 
fejlesztés, hogy 
megfelelő 
színvonalon 
lehessen oktatni 

Regenye Község 
Önkormányzata 

folyamatos Oktatásban 
részt vettek 
száma 

humán Folyamatos 
tevékenység 
által 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Közszolgáltatáso
khoz, kulturális 
és 
sportprogramok
hoz való 
hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet 
aránya nem 
100%-os 

Az 
akadálymentes 
környezet a 
településen nem 
teljes körű, így a 
rászorulók nem 
tudják kellően 
kihasználni a 
település 
kulturális és 
egyéb 
programjait 

A falu ezen 
rétegét is 
bevonni 
település 
vérkeringésébe 

Építészeti és 
humán program 

Fizikai és 
infokummuni-
kációs 
akadálymentes 
környezet 
kiépítése 

Regenye Község 
Önkormányzata 

folyamatos Akadálymentesí
tett épületek 
száma 

Humán Folyamatos 
tevékenység 
által 

2 Fogyatékos 
személyek 
érdekvédelmi 
tevékenységéne
k kiépítése ill. 
felkarolásuk 

A fogyatékos 
személyek nem 
hallatják 
hangjukat a 
település 
életében 

A falu ezen 
rétegét is meg 
akarjuk 
hallgatni, 
bevonni a 
település 
életébe, 
számukra 
rendezni 
programokat, 
adatbázis 
készítése 
mellyel később 

Humán program Érdekvédelmi 
szervek vagy 
egyesületek 
megkeresésé 

Regenye Község 
Önkormányzata 

folyamatos Település 
közösségi 
programjain 
megjelent 
fogyatékkal élők 
száma 

Humán Folyamatos 
tevékenység 
által 



 44 

direkt 
megkeresést 
tudunk 
eszközölni 

 

 
 
 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

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

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

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

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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Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Koncz István 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  
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- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 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. 
 
 












