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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, ………………………………………………………Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

A 241 fő (2018) lakosú község a Kapos-folyó völgyében, a Hőgyészt Dombóvárral összekötő út 

mellett fekszik. 

Neve valószínűleg a szláv eredetű Dusán, Dusek, Dusa személynévből származik és 1230-tól 

ismert. 1298-ban Duus alakban említik az erdőkkel körülvett, magyarok által lakott községet, mely 

a török időkben is lakott maradt (a simontornyai szandzsák 1572. évi fejadó-összeírásának 

jegyzékében Dus néven szerepel 19 családfővel, az 1583-as összeírás pedig 16 adózót említ), majd 

a felszabadító háborúk alatt elnéptelenedett. Az újbóli betelepítést viszonylag későn, az 1730-1740-

es években kezdte meg az akkor birtokos Mercy család, főként német ajkú telepesekkel. A XVIII. 

század második felében a faluban már 73 ház állt. A község 1773-ban az Apponyiak tulajdonába 

került, ők birtokolták egészen a II. világháború végéig. 

A két világháború között Dúzshoz 1890 kh terület tartozott, melynek nagyobb része erdő volt. 

Zichy Rubido Iván, Apponyi Géza hőgyészi birtokos veje 1929 őszén itt ejtette el a rendkívüli 

terpesztése miatt magyar ökörnek elkeresztelt szarvast. A több nagydíjat és aranyérmet nyert, a II. 

világháború előtt az egyik leghíresebb, 10,60 kg tömegű, 214 Nadler pontot érő trófeát ma a 

Természettudományi Múzeum őrzi. A település épített látnivalói közé tartozik az 1828-ban 

klasszicista stílusban épített római katolikus templom. A településtől nem messze található a híres 

csicsói forrás és kápolna, melynek nevezetessége, hogy Apponyi Antal disznócsordája itt túrt elő a 

földből egy Mária szobrot, amelynek helyén egy vízforrás fakadt. A háború előtt a településen - 

mely 1913-ban Tolna vármegye simontornyai járásához tartozott - az 1910-es népszámlálás adatai 

szerint 622 német és magyar lakos élt.  

 

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

http://www.vadaszmester.hu/szakmai-cikkek/trofeakezeles-es-biralat-2.resz.html
http://www.nhmus.hu/
http://www.bucsujaras.hu/csicso/index.html
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Vályi András: Magyar országnak leírása (Buda, 1796, 1. kötet) szerint: „DUS. Magyar falu Tolna 

Vármegyében, földes Ura Gróf Aponyi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Högyésznek 

szomszédságában, ’s ennek filiája, ambár minden javai vagynak, mint első osztálybéli 

Helységeknek, de mivel belső földgyeinek egy része homokos, szántó földgyeinek is némely része 

hasonló lévén, a’ második Osztályba tétettetett.” 

Dúzs Község Tamási Járáshoz tarozó halmozottan hátrányos település. Infrastruktúrája átlagos. 
Vezetékes ivóvíz mindenütt van a településen. A település 5 utcájában 119 lakóház áll, néhányuk 
romos elhanyagolt, lakatlan. A Dombóvár- Hőgyész főút mentén az út pályázatának részeként 
felújították a lakóházak előtti árkokat, bejárókat, a településen átutazók egy rendezett szép , 
virágos településképet kapnak falunkról. Dúzs 1990-es évektől az állami gazdaság megszűnése 
után a művelésre alkalmas földterületek magánkézbe kerültek, így ez a helyiek közül kevés 
családnak nyújt megélhetést. A dombos, homokos talajszerkezetű vidék többnyire szőlő és 
gyümölcs termelésére alkalmas, így borászatok, gyümölcsfeldolgozó kisüzemek jöttek létre. 
Jellemzően csak idénymunkában tudják foglalkoztatni a helyi hozzáértő embereket. Az állami 
gazdaság megszűnése után megnőtt a munkanélküliek száma, a főként mezőgazdaságban dolgozó 
emberek nehezen tudnak elhelyezkedni.  
 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az 
év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 258 bázis év 

2013 254 98,4% 

2014 252 99,2% 

2015 243 96,4% 

2016 243 100,0% 

2017 241 99,2% 

 
 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

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

127 114 241 52,70% 47,30% 

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

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 14 10 24 5,81% 4,15% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 4 5 9 1,66% 2,07% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 89 59 148 36,93% 24,48% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 10 11 21 4,15% 4,56% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 13 26 39 5,39% 10,79% 
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Dúzs Község korfája, mint általában a Magyarországi településeké csökkenő korfa típus. Keskeny alapú, 
fölfele szélesedő. szabálytalan, elöregedő lakosságcsoportokra jellemző alakot mutat. Az idősek aránya nő, 
eléri, majd meghaladja a fiatalok arányát.  
 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § (5) 
bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi 
önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb 
fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra.  
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, 
hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék, bevonva a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, 
állami és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 
 

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Dúzs Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 
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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. 

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) 
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 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. 

2.3 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 7/2009. (X.1.) Településrendezési terv 

 8/2016. (VI.21.) Települési támogatásokról szóló rendelet 

A települési támogatásokról szóló rendeletben, nem érvényesülhet a nők gyermekek vagy romák 
fogyatékosok előtérbe helyezése. A rendelet illetékessége/hatálya a településre/minden településen élőre 
kell, vonatkozzon megkülönböztetés nélkül. A hatáskör gyakorlója (képviselőtestület, polgármester, jegyző), 
egyedi ügyben tudja elbíráláskor az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe venni, ha az alapos 
helyismereten nyugszik.  

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 
A településen megvalósuló programokban kizárólag az Önkormányzat vesz részt, mivel civil szervezet nem 
alakult Dúzson. Külön programokat szerveznek, a településen élő hátrányos helyzetű gyermekek számára. A 
„szünidei gyermekétkeztetés” program állandó pályázói. A településen egyre több a hátrányos helyzetű 
gyermek, az  iskolai tanítási szünetben étkezésükről gondoskodnak.  

 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Dúzs Községben 115 lakóépület található, ebből 80 lakóház lakott. Az áram- és gázellátást az EON biztosítja, 
a vízi közművet az E. R. Ö. V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. melynek központja 
Szekszárd városában van. Kommunális hulladék elszállításért a Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Zrt. a 
felelős, amelynek központja szintén Szekszárdon található. Helyben található szolgáltatások a háziorvosi 
ellátás heti 1 alkalommal 2 órára, más szolgáltatás nincs. A gyermekorvosi ellátás, Védőnői szolgálat, posta,  
Bank, Gyógyszertár, Általános Iskola és Óvoda a 10 kilométerre található Hőgyész településen van. Szociális 
intézmények Dombóváron találhatóak a legközelebb. Ezekhez az intézményekhez vonattal és autóbusszal is 
el tudnak jutni. Az iskolás és óvodás gyermekeket a iskolabuszával juttatják el az intézményekbe.  
 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

 

Az adatokat helyi adatgyűjtéssel illetve a TEIR rendszerből lekérdezéssel gyűjtöttük. 2018-ra vonatkozó 
adatok csak részben találhatóak meg a TEIR rendszerben, helyi adatgyűjtés során sikerült azonban 
begyűjteni néhány fontos információt. Ahol nem találtunk adatot ott egységesen az, NA (nincs adat) jelölést 
használtuk. a településen nincs civil szervezet így a hiányzó adatokat saját nyilvántartásunkból egészítettük 
ki. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

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

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének 

lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása 

az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 

állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a 

családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények 

mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények 

több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 

körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 

tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez 

az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-

Csapó-Orsós 2012) 

 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 

hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 
 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A 

törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó 

szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a 

szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző 

személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A 

törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, 

formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és 

folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

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

továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való 

jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az 

álláskeresők támogatásának biztosítása 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos 

kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi 

jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében 

a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a 

nemzetiségek védelme érdekében.  

 

 

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által 

rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai 

értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 

rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez 

tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 

vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 

hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 

 

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A település saját bevételei igen csekélyek, iparűzési adót 2013-tól vezették be a településen, a legtöbb 

iparűzési adót az országos szolgáltatók fizetik a településen. helyi vállalkozásnak 

A faluban 56 gépjármű található, mely 51 adózó tulajdonában áll. 115 építmény található Dúzs területén, 

melyeket 101 adózó birtokol.  Iparűzési adót 23 vállalkozásnak kell fizetnie.  

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. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 101 80 181 11 10,9% 23 28,8% 34 18,8% 

2013 102 81 183 9 8,8% 15 18,5% 24 13,1% 

2014 105 77 182 9 8,6% 17 22,1% 26 14,3% 

2015 102 73 175 8 7,8% 13 17,8% 21 12,0% 

2016 102 70 172 8 7,8% 14 20,0% 22 12,8% 

2017     0   #######   ####### 0 ########### 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Dúzs településen a 15-64 év közötti lakosság száma a 2012-2016 közti időszakban jelentősen 

csökkent, mely megfelel az országos átlagnak. Jelentősen a munkaképes nők aránya csökkent 

jelentősen. A nyilvántartott álláskeresők száma szintén megegyezik az országos adatokkal: 2012-

ben még igen magas volt, 2016-ra jelentősen lecsökkent, ez köszönhető annak, hogy sokan 

munkahelyet létesítettek, és az is, hogy többen közfoglalkoztatási programokban vettek részt. A 

férfiak eleve kedvezőbb helyzetben vannak munkaerőpiacon, ők könnyebben tudnak elhelyezkedni, 

míg a nők gyermeket nevelve nem tudnak vidéken munkát vállalni, ők csak a helyi 

Önkormányzatnál vállalnak közmunkát.  

 

A regisztrált munkanélküliek között jelentős a 20 év alatti munkanélküli. A 20 év alattiak esetében 

jelentősen 4,5%-al megnőtt a munkanélküli fiatalok aránya 2012 és 2016 közötti időszakban. Ez az 

adat arra mutat rá, hogy az alacsony életkorból eredő valószínűleg alacsony iskolázottság egyre 

erőteljesebben csökkenti az elhelyezkedési esélyeket. A magasabb életkorokban az alacsonyabb 

képzettségi szintet valamelyest ellensúlyozza a növekvő munkatapasztalat. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 34 1 2,9% 17 50,0% 16 47,1% 

2013 24 1 4,2% 8 33,3% 15 62,5% 

2014 26 0 0,0% 10 38,5% 16 61,5% 

2015 21 0 0,0% 6 28,6% 15 71,4% 

2016 22 0 0,0% 8 36,4% 14 63,6% 

2017 0   #ZÉRÓOSZTÓ!   ###########   #ZÉRÓOSZTÓ! 
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A nyilvántartott álláskeresők közül az alábbi táblázat szerint a 20. évtől folyamatosan nőtt az iskolázottság, 
egyre több a szakmát szerzett álláskereső, amely betudható annak, hogy a pályakezdő fiatalok szakma 
nélkül elhelyezkedni nem tudnak, így a Munkaügyi Központ által pályázat útján szervezett képzéseken 
vesznek részt, ahol a sikeres vizsgával szakmát szerezhetnek, ezzel a szakképesítéssel könnyebben tudnak 
munkát találni.    
 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

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.) 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

a Tolna Megyei kormányhivatal tamási Munkaügyi Központja minden évben képzéseket indít a 

regisztrált munkanélküliek számára, ahol a hiányszakmákat sajátíthatják el a tanulók, ezzel a 

végzettséggel könnyebben tudnak elhelyezkedni a szabad munkaerőpiacon. 

 

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

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

programok) 

 

A közfoglalkoztatás jelenlegi formája 2010-től került bevezetésre. A 2011-es évtől vehető észre a 

munkanélküliség csökkenése a közfoglalkoztatásoknak köszönhetően. Ebben a programban 

többnyire olyan szakképzetlen, tartós munkanélkülieket foglalkoztatunk, akiket koruk, végzettségük 

hiányában sajnos máshol nem alkalmaznak. A foglalkoztatáskor fontos az is, hogy az olyan 

családok, ahol több gyermeket nevelnek a munkanélküli szülők, legalább az egyik szülő munkához 

jusson. Ez a foglalkoztatási forma több hónapra biztosít számukra jobb megélhetést. Jellemző még a 

településen az Önkormányzatunkon kívüli közfoglalkoztatás is, a Gyulaj Erdészeti Zrt. erdőművelő 

közmunkáját említeném, ahol többnyire márciustól- november végéig foglalkoztatják a regisztrált 

munkanélkülieket általában napi 8 órában.  

Településünkön a közfoglalkoztatottak száma jelentősen megnőtt az utóbbi években, főként a nők 

foglalkoztatása jellemző.  

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

nincs ilyen adat 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

nincs róla tudomásunk 

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

kapcsolódó támogatások 

 

 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

Településünkön lakhatási szegregáció nem mutatható ki: a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a 

település minden részén megoldott. A teljes jogú társadalmi tagságot akadályozó infrastrukturális 

körülmények nem állnak fenn. Dúzs Községben 2012-ben 115 lakás volt, ebből elégtelen 

lakáskörülmény nem volt.  Üresen álló, lakhatatlan körülményeket biztosító lakás a településen 

egyre több, az elhunyt lakosok házai többnyire üresen maradnak, állaguk rövid időn belül leromlik, 

lebontásra kerül. 2018-ban már csak 80 lakott ház van a településen. 
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Összes lakás Elégtelen körülményeket biztosító lakás

 
 

a) bérlakás-állomány 

nincs bérlakás 

b) szociális lakhatás 

nincs szociális lakás 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

nincs ilyen lakás 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

A településen nincs 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.) 

nincs 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

nincs 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
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Településünkön alapellátásban háziorvosi ellátás van heti 1 alkalommal 2 óra rendelési idővel.  
Gyermekorvosi illetve védőnői ellátás a szomszédos Hőgyész településen van. Fogorvosi ellátás szintén 
Hőgyészen található, ahova a autóbusszal juthatnak el a betegek. Rendelési időn túli sürgősségi ellátás 
működik Hőgyészen, Központi ügyeletet az Emergency Service Kft. működteti több település közös 
fenntartásában. Itt a betegellátáshoz mentőszolgálat és mentőorvos is tartozik a nap 24 órájában.  Kórházi 
és Szakrendelői ellátást  Dombóváron kaphatnak a település lakói amely 25 kilométerre van Dúzstól, 
vonattal vagy autóbusszal is elérhető. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

Hőgyészen a védőnői Szolgálatnál, illetve a Dombóvári szakellátóban 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

a településen nem megoldott 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

nincs közétkeztetés 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A településen nincs sportlétesítmény, egy futballpálya van, ahol a fiatalok és idősebbek 

focizhatnak, sportolhatnak.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A Gyerekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulásban működik a településen Tamási központtal, 

házi segítségnyújtó szolgálat nincs a településen. 
 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

nincs adat 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

nincs adat 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

Dúzs település helyi támogatási rendszere révén biztosítja a közösségi életben való részvétel jogát 

lakói számra. A Községi Könyvtár épületében működik a Tele-ház és számítógépes terem, a 

Digitális Jólétprogram pont kertében. Az épületében működik még a könyvtár, ezt a szolgáltatást 

többnyire a diákok veszik igénybe. Önkormányzati rendezvény 2016-tól rendszeresen van a 

településen, az Önkormányzat nagytermében a gyerekek adventi, karácsonyi díszeket készíthetnek a 

karácsonyt megelőző hetekben, Halloween partyt rendeznek számukra tökfaragással, arcfestéssel, 

anyáknapi készülődés április végén. Majd a családok számára családi nap kerül megrendezésre a 

település minden lakója számára júniusban. 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Dúzs Község Önkormányzata 

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

nincs róla tudomásunk 

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

nem jellemző a településre 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

nincs roma kisebbségi önkormányzat 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alacsony iskolázottság Tanfolyamok szervezése 

Lakhatási problémák közművesítés 

Munkahely hiánya Vállalkozók településre csábítása 

Emberek munkához való hozzáállása Személyiségfejlesztő tréningek 

Szolgáltatások hiánya A meglévő szolgáltatások fejlesztése, bővítése 

  

 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

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

2012 0 2 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 2 0 

2017 0  0  

 

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

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

lakhatási helyzete   

2017-re teljesen megszűnt a védelembe vett gyermekek száma, és a veszélyeztetett gyerekek száma is. Ez 
többnyire a Gyermekjóléti Szolgálatnak a családsegítőnek és a Védőnőnek a családokért és a gyermekekért 
tett erőfeszítésének köszönhető. A családtanácsadás rendszeresítése, a folyamatos esetmegbeszéléseknek 
köszönhetően ezekből a családokból nem kellett gyermekeket kiemelni, majd később a védelembevételt is 
megszűntethették.  

 

 

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

száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 

5801) 

2012 24 

2013 27 

2014 23 

2015 23 

2016 21 

2017   

 

a rendszeres gyermekvédelmi támogatások is az évek során jelentősen csökkennek, ez köszönhető 

annak, hogy a szülők anyagi helyzete megváltozott, illetve annak, hogy egyre kevesebb gyermek 

születik a településen 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

a településen a helyi rendelet alapján minden gyermek születésekor a szülő önkormányzati 

támogatásban részesül. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

kedvezményes iskolai étkezést minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

számára biztosítanak a tanintézményben 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

nincs ilyen gyermek 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

nincs szegregátum 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 a településen 18 gyermek hátrányos helyzetű, 2 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű 

számukra a tanítási szünetekben szünidei étkezést biztosítunk.  

a hátrányos helyzetű családok többnyire alacsony iskolai végzettségűek, illetve regisztrált 

munkanélküliek. 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

védőnő  

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

nem megoldott 

d) gyermekjóléti alapellátás 

társulásban megoldott 

e) gyermekvédelem 
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f) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

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

keretein belül 

nincs erre vonatkozó adat 

 

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 

Dúzs Község óvodás és általános iskolás korú gyermekei a szomszédos Hőgyész Oktatási intézményeibe 
járnak. A Hőgyészi Önkormányzat Kistérségi pályázat útján egy 18 személyes kisbuszt nyert a vidéki 
gyermekek utaztatására, és ezzel oldja meg az iskolás és óvodás gyermekek be -  és hazajutását . Helyben 
nincs sem iskola sem óvoda. Az Önkormányzat a kevés gyermeklétszám és a nehéz anyagi helyzete miatt 
nem tud fenntartani oktatási intézményt. Az Hőgyészi általános iskola biztosítja a fejlesztő pedagógust , a 
speciális oktatási módot a tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára.   

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

nincs iskola 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

nincs róla tudomásunk 

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

mutatkozó eltérések 

nincs adat 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

nincs adat 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Munkanélküli szülők Foglalkoztatás (szakképzés 

Rendezvények hiánya Pályázatok benyújtása szabadidős rendezvényekre 

Rossz szociális ellátás Szakszerűbb szociális szakellátás 

Hátrányos helyzetű gyermekek Hatékony jelzőrendszer kiépítése 

Védelembe vett gyerekek A kikerülés segítése szakemberrel 

  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 101 80 42 31 11 23 

2013 102 81 39 29 9 15 

2014 105 77 44 28 9 17 

2015 102 73 43 30 8 13 

2016 102 70 47 22 8 14 

2017 0 0  0 0  0 0 

 
 
 
A településen az egyetlen rendszeres foglalkoztató az önkormányzat, ahol közmunkaprogramban 
foglalkoztatják a regisztrált munkanélkülieket, főként férfiakat. A női munkavállalók többnyire a 
szakképesítést nem igénylő szőlészetben találnak munkát idényjelleggel. Nincs a településen foglalkoztató, 
aki a munkanélküli nőket foglalkoztatná. 
 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Nagyon nehéz helyzetben vannak a kistelepülésen élő gyermeket nevelő, gyes-ről visszatérő nők.  Ha meg is 
van a szakképesítésük, akkor is komoly nehézséget jelent számukra a bejárás, a gyermekek elhelyezése, 
ezért többnyire nem tudják vállalni a munkát. Ha nincs szakképesítésük, akkor az iskolázatlanság még 
komoly probléma számukra. Jellemzően az alacsony iskolázottság jellemzi a településen élő nőket, 
számukra a szakképesítés megszerzése a hiányszakmákban jelenthet kiutat a munkahely megtalálásában. 
Az idős korosztály számára egyre nehezebb az elhelyezkedés, nem tudnak lépést tartani a munkaadók 
igényeivel, nincs akkora ismeretük a számítógép használatában, a kommunikációban, mint egy fiatalnak. A 
pályakezdő fiatal nők helyzete sem egyszerű, mert ők viszont tapasztalattal nem rendelkeznek. Nagyon sok 
a fiatal pályakezdő nő, aki külföldön próbál munkát keresni 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Kevés a településen a foglalkoztatott nők aránya. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Képzéseket 2010. évtől indított a Munkaügyi Központ a felzárkóztatás elősegítésére. A képzésben szociális 
gondozói végzettséget szerezhettek, vagy a hiányszakmákat sajátíthattak el. Továbbá az általános iskola 
befejezésére indítottak tanfolyamokat az általános iskolai végzettség nélküli munkanélkülieknek. A 
kistérségi mintaprogramokat elősegítő mezőgazdasági ismeretek is fontosak az Önkormányzatnál 
foglalkoztatottak számára. Az Önkormányzat a Start mezőgazdasági munkaprogramban közmunkásként 
foglalkoztat 6 főt.  

 

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

nincs róla tudomásunk 
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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.) 

 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnő Hőgyészről jár ki heti 1 alkalommal, heti 1 alkalommal a családsegítő szolgálat szakembere ad 
tanácsot a segítségre szorulóknak.  

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

nincs róla tudomásunk 

 

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

otthona) 

 

nincs anyaotthon,  

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

nincs róla tudomásunk 

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

kezdeményezések 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Egyedüllét  Családsegítő, házi segítségnyújtó szolgálat 

Szakképesítés hiánya képzések 

foglalkoztatás munkahelyteremtés 

szűrések Falugondnoki szolgálat    szociális ellátás bővítése 

 Közlekedési nehézségek javítása 

  

 

Fontos lenne a falugondnoki szolgálat elindítása, 2017-ben a testület döntött a szolgálat 

elindításáról, de sajnos ennek megvalósítása elmaradt. A falugondnoki szolgálat keretében a 

szociális ellátás bővíthető lenne mind az idősek, mind az egyedülálló nők segítésére.   

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 29 48 77 

2013 27 45 72 

2014 29 41 70 

2015 27 38 65 

2016 25 35 60 

2017     0 
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2012-től jelentősen csökkent a településen élő nyugdíjasok száma, bár még így is igen magas az 

arányuk a lakossághoz képest 14%, főként a férfiak szám a csökkent jelentősen. ebből adódik, hogy 

sok az egyedülálló idős nő a településen.  Az elemzés során megállapítható, hogy az ellátottak száma a 
népesség csökkenésével azonos mértékben csökken, ezen belül is, jelentősen a férfiak száma csökken. 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

a nyugdíj melletti foglalkoztatás kedvezményei miatt egyre kedvezőbb az ő foglalkoztatásuk. Az idősek 

foglalkoztatásáról nincs adat. 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

nincs róla tudomásunk 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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Heti 1 alkalommal a Hőgyészi háziorvos rendel 2 órát a településen, a többi esetben Hőgyészen rendelési 
időben látják el a betegeket. Rendelési időn kívül Központi Orvosi Ügyelet működik szintén Hőgyészen a 
mentőállomással együtt. Kórházi ellátásra, szakrendelésre a Dombóvári Kórház a legközelebbi intézmény 
amely 20 km-re található a településtől. 
 
A településen egyedül a családsegítő szolgálat működik társulásban, a házi gondozói ellátás még 
megoldatlan, pedig napi szintű segítségnyújtást ez a szolgálat tudna biztosítani az időseknek.  Az 
Önkormányzat épületében működő információs központ a lakosság számára naponta elérhető, az ott 
dolgozók nyújtanak segítséget az információk eléréséhez. A közösségi közlekedés nem megoldott. Az 
Önkormányzat épületében működő idősek klubja az idős korosztály bármely tagja számára elérhető. 
 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

az önkormányzat minden évben nyugdíjas napon köszönti a helyi nyugdíjasokat, rendezvényeire 

az idősek is eljuthatnak, az utaztatásukat igény szerint megoldják. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártassága elmarad a többi korosztálytól, néhány esetben tapasztaltuk, hogy a 
családban fiatalokkal együtt élő idősebbek tudják minimális szinten kezelni a számítógépet. A többiek a 
megkérdezéskor elmondták, hogy nincs is rá igényük. Amit tudni szeretnének azt a tévéből és a rádióból 
megtudják.  

 

 

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

 

nincs nyugdíjas klub a településen. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Programok hiánya Programok szervezése 

Falugondnoki ellátás hiánya Falubusz vásárlása, pályázat 

Szűrések hiánya Szűrések megszervezése 

Szociális ellátások hiánya Szociális gondozói ellátás 

Közművelődés hiánya Községi rendezvények megszervezése 

  

 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A településen fogyatékossággal élők létszámára és mértékére nem áll adat a rendelkezésünkre, arra csak a 
fogyatékossági támogatás kapcsán lehet következtetni: mozgáskorlátozottak létszáma csökkenő: 2016-
ban 6 fő. 
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2018-ban az Önkormányzat és az orvosi rendelő akadálymentesítésével, jelentősen javult a mozgásukban 
korlátozott személyek helyzete. 

 

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

közfoglalkoztatás) 

nincs a településen 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

nincs róla tudomásunk 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

nincs ilyen intézmény 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési 
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. A községben 6 főt érint valamilyen pénzbeli 
és természetbeni ellátás, kedvezmény.  

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

orvosi rendelő és az Önkormányzat épületének akadálymentesítése 2018-ban elkészült. 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

nincsenek ilyen épületek 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

nincsenek ilyen munkahelyek, egyedül az Önkormányzat mint foglalkoztató szerepel, az épület 

akakadálymentes 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

járdák, padok kiépítésre kerültek, akadálymentesek. 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

nincs ilyen intézmény 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

nincs róla tudomásunk 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Munkahely hiánya Foglalkoztatók megkeresése 

egyedüllét igényfelmérés 

Utazás nehézsége Beruházás megvalósítása 

Szolgáltatások hiánya Szociális gondozói hálózat megszervezése 

 Falugondnoki szolgálat 

 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

Nincs a településen civil szervezet 

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.) 

 

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

bemutatása 

nincs nemzetiségi önkormányzat, a települési önkormányzat megállapodást kötött a Római 

Katolikus egyházzal a temető rendben tartására, karbantartására 

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

A kistérségi társulással, munkaügyi központtal, családsegítő szolgálattal áll napi kapcsolatban az 
önkormányzat.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

nincs nemzetiségi önkormányzat 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

nincs civil szervezet 

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

nincs ilyen résztvevő 

 

 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

A partnerekkel az adatok egyeztetése levelezések alkalmával, helyi fórumokon történt. További adatokat 
a KSH statisztikai adataiból nyertünk minden év vonatkozásában. Helyi adatgyűjtésben a mély 
helyismerettel rendelkező a köztisztviselők, és a helyi lakók nyújtottak segítséget. Munkánk megkönnyítése 
érdekében saját adatbázisokat is felhasználtunk.  

Adatszolgáltatással járultak hozzá az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez a következő partnerek: 

 

Körzeti Házi Orvosi Szolgálat 

Védőnői Szolgálat 

 
   Hőgyészi Általános Iskola és Óvoda 

Helyi lakosok 

 
Helyi Önkormányzat dolgozói 
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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 

 Alacsony iskolázottság 

 Lakhatási problémák 

 Munkahelyek hiánya a 
településen 

 A munkához való hozzáállás 

 Szolgáltatások hiánya 

 Tanfolyamok szervezése, felzárkóztatás 

 Közművesítés 

 Vállalkozások beindítása, településre 
csábítása 

 Helyi orvosi ellátás 

 Személyiségfejlesztő tréningek 
szervezése 

 A meglévő szolgáltatások megtartása 

Gyermekek 

 Szociális helyzet 

 Lemorzsolódás 

 Egészségfejlesztő és 
sportprogramok hiánya 

 Szabadidős programok hiánya 

 Munkahelyteremtés szülőknek 

 Szociális ellátások megteremtése 

 Sportprogramok szervezése 

 Pályázatok benyújtása kulturális 
rendezvényekre 

 

Idősek 

 Fejlesztő programok hiánya 

 Falugondnoki ellátás hiánya 

 Helyi szűrések hiánya 

 Szociális ellátások hiánya 

 Programok szervezése 

 Falubusz vásárlása 

 Pályázatok benyújtása 

 Szűrések megszervezése 

Nők 

 Egyedüllét 

 Megszűnt szakmák, 
munkahelyek 

 Gyes-ről visszatérés 

 Szűrések hiánya 

 szociális gondozói hálózat bővítése 

 Átképzések 

 Betanítás, rugalmas munkaidő 

 Helyi szűrések szervezése 

Fogyatékkal 
élők 

 Munkahely hiánya 

 egyedüllét 

 

 Foglalkoztatás 

 Pályázatok  

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-

 Tanfolyamok szervezése, 
felzárkóztatás 

  polgármester, 

 Önkormányzat,  
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ségben élők  Közművesítés 

 Vállalkozók településre csábítása 

 Sűrűbb buszjáratok 

 Személyiségfejlesztő tréningek 

 A meglévő szolgáltatások 
megtartása fejlesztése 

 

 Munkaügyi Központ 

 Vállalkozók 

 katolikus  lelkész 

Gyermekek 

 Munkahelyteremtés szülőknek 

 Szociális ellátás bővítése 

 több pályázat beadása,  

 szabadidős programok 

 szakemberek meghívása 

 polgármester 

 védőnő,  házi orvos, családsegítő 

 falugondnok 

 katolikus lelkész 

Idősek 

 Nyugdíjas klub működésének 
segítése 

 Igényfelmérés után programok 
szervezése 

 Falubusz vásárlása pályázati 
pénzből 

 Gyakoribb helyi szűrésszervezés, 
együttműködés az NSZSZ-szel 

 polgármester,  

 szociális gondozó, 

 önkéntesek 

 katolikus lelkész 

 védőnő, egészségfejlesztő szakember 

Nők 

 Több szociális gondozó 

 munkahelyteremtés 

 tanfolyamok szervezése 

 gyakoribb buszjáratok 

 helyi szűrések szervezése 

 polgármester, házi orvos, védőnő 

 katolikus lelkész 

 szociális gondozók 

 Munkaügyi Központ 

Fogyatékkal 
élők 

 akadálymentesítés az érintett 
intézményeknél, 

 fogyatékkal élők foglalkoztatása 

 háziorvos 

 polgármester 

 katolikus és református lelkész 

 szociális gondozók 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek a felzárkóztató 
foglalkozásoknak köszönhetően és a közösségbe való beilleszkedésük nem akadályozott. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szociális körülményei javuljanak. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását megfelelő szinten és ez által fejlődésük 
biztosítását. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek életkörülményeire, lakhatásukra, egészségi állapotuk javítására, 
megtartására, gondozására. Arra, hogy szabadidejüket hasznosan tölthessék el egy közösségben.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a rugalmasabb munkaidőt főleg a gyermeket vállalók esetében. A 
szűrésekhez való könnyebb hozzáférést, a másik nemmel egyetemben.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők társadalomban betöltött szerepére és foglalkoztatására..  
 

 

 

 

 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 
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. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Mélyszegénységben 

élők és romák 

Alacsony 

iskolázottság 

Lakhatási 

problémák 

Munkahelyek 

hiánya a településen 

A munkához való 

hozzáállás 

Szolgáltatások 

hiánya  

Alacsony 

iskolázottság 

megszüntetése 

Közművek hiánya 

Kevés a vállalkozó, 

aki állandó 

munkahelyeket 

biztosít a 

településen 

Munkalehetőség 

visszautasítása 

Kevés szolgáltatás a 

településen 

Dúzs Község 

Önkormányzata 

rendelete a szociális 

igazgatás és 

szociális és 

gyermekvédelmi 

ellátások helyi 

szabályozásáról  

Alacsony iskolai 

végzettségűek 

oktatása, 

tanfolyamra 

küldése. a lakosság 

munkanélküli 

rétegének segítése, 

ezzel a 

munkanélküli 

mutatók javítása. 

Pályázatok 

figyelése, majd 

benyújtása 

Beruházások 

megvalósítása 

Teljes 

közművesítés a 

településen 

Egyeztetés az 

Önkormányzattal, 

telephelyek 

biztosítása, 

kiválasztása 

Felmérés az aktív 

korú 

munkavállalókról 

Vállalkozók 

betelepülése, 

munkahely 

létesítése Szemlélet 

változás javítása 

ösztönzés, 

motiválás Jobb 

feltételek 

biztosítása, 

  2021.12.30. 

Hiányszakmákra 

való jelentkezés, 

képzésük biztosítása 

szennyvízberuházás 

megvalósítása, 

életminőség javítása 

a településen. 

Emelkedő 

foglalkoztatottság, 

Életminőség 

javulása, jobb 

életfeltételek, 

infrastruktúra 

javulása 

mélyszegénységben 

élők helyzete érje el 

az országos átlagot 

Életkörülmények 

javulása 

tárgyi erőforrások: A 

képzéshez tanterem, 

eszközök, gyakorlati 

oktatás, a 

beruházáshoz, tervek 

, helységek 

biztosítása, építési 

területek biztosítása 

Humán erőforrások: 

szakemberek, 

oktatók, 

pályázók,vállalkozók, 

munkások pénzügyi 

erőforrás: pályázatok, 

önerő 

Önkormányzati 

pénz, 

szakemberek, 

társulások, 

normatíva 

növelése ezekre a 

feladatokra,  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

munkalehetőség 

felkínálása 

Munkanélküliség 

visszaszorulása A 

meglévő 

szolgáltatás 

megtartása, újak 

megteremtése ( 

könyvtár, fodrász, 

falugondnoki 

Szolgálat, helyi 

orvosi ellátás, )  

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
gyermekek 

esélyegyenlősége 

Rossz Szociális 

helyzet Háziorvos 

hiánya a településen 

Egészségfejlesztő 

és sport és 

szabadidős 

programok hiánya  

Munkahelyteremtés 

szülőknek Legalább 

heti 2 alkalommal 

orvosi ellátás 

Legalább heti 1 

alkalommal védőnői 

ellátás Gyermek 

szabadidős 

programok, 

játszóház 

létrehozása 

Egészséges 

életmódra való 

nevelés 

Jelzőrendszer 

megfelelő 

működése 

Esetmegbeszélések, 

megoldási terv 

készítés Minél több 

gyerek kerüljön ki a 

rendszerből 

Hatékony 

jelzőrendszer 

kiépítése a 

Dúzs Község 

Önkormányzatának 

rendelete a szociális 

igazgatási és 

szociális és 

gyámügyi ellátások 

helyi 

szabályozásáról 

Megállapodás a 

feladatellátásra a 

Családsegítő és 

gyermekjóléti 

Szolgálattal  

Több állami 

támogatás Több 

helyi 

önkormányzati 

támogatás 

Pályázatok 

szabadidős 

programokhoz 

Szakemberek 

Rendszeres 

családlátogatás 

(védőnő) 

tanácsadás 

Esetmegbeszélés 

Csoportfoglalkozás 

Egyéni mentorálás 

Pályázatírás 

Pályázat benyújtása 

Kivitelezők 

keresése Helyszín 

keresés ( lehetőleg 

Önkormányzati 

terület) 

Megvalósítás  

  2021.12.30 

Rendszeres orvosi 

ellátás Teleház 

működése 

Problémák 

gyorsabb 

megoldása, 

kezelése, Nyári 

táborok működése 

Védelembe vett 

gyerekek száma 

csökken, 

Családlátogatási 

napló Folyamatos 

kapcsolattartás a 

szülőkkel Sikeres 

pályázat Beruházás 

elkezdése, építés 

Megvalósulás után 

fenntartás, eszközök 

használata 

Sportprogramok 

szervezése  

Tárgyi: pályázatok, 

rendelő helységek, 

számítógép, 

megépítéshez 

szükséges eszközök 

Humán:szakemberek, 

pályázatírók, 

munkaerő Pénzügyi: 

pályázatok, 

önkormányzati 

támogatás társulások, 

Önkormányzati 

pénz, lakosság 

érdeklődése, 

normatíva az 

orvosi ellátáshoz, 

további pályázat a 

működéshez  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

védelembe vétel 

eljárás 

megelőzésére 

Pályázatok 

benyújtása 

Beruházás, 

eszközök 

beszerzése pályázat 

útján Sportnapok 

szervezése Kültéri 

sporteszközök, 

játékok vásárlása 

pályázati pénzből  

III. A nők esélyegyenlősége  

1 
Nők 

esélyegyenlősége 

A kistelepülésen élő 

idős egyedülálló 

nők helyzetének 

javítása, gyes-ről 

visszatérő fiatalok 

foglalkoztatásának 

segítése, 

pályakezdő fiatal 

lányok beiskolázása 

a hiányszakmákba 

Egyedüllét 

megszüntetése 

Szakképesítés 

szerzése 

Foglalkoztatás 

Szűrések 

Dúzs Község 

Önkormányzata 

rendelete a szociális 

igazgatás és 

szociális és 

gyermekvédelmi 

ellátások helyi 

szabályozásáról 

családsegítő 

szolgálat rendszeres 

látogatása, oktatás 

szervezése gyes-ről 

visszatérők és 

pályakezdők 

foglalkoztatása 

rendszeres 

szűrőbuszok 

szervezése 

igényfelmérés 

motiválás 

munkahely 

létesítése 

ügyintézés 

elősegítése 

szociális 

intézményekbe való 

bejutás segítése 

  2020.12.30. 

hiányszakmák való 

jelentkezés, képzés 

biztosítása 

életminőség, 

életkörülmény 

javítása a 

településen 

munkahely szociális 

ellátások bővítése 

bejárás, közlekedési 

nehézségek javítása 

tárgyi: képzéshez 

tanterem, eszközök, 

gyakorlati oktatás 

biztosítása humán: 

oktatók, szociális 

szakemberek 

biztosítása 

egészségügyi 

szűrőprogramok 

anyaotthonok, 

átmeneti otthonok, 

szociális ellátások 

pénzügyi: pályázatok, 

önerő 

Önkormányzati, 

társulások 

Önkormányzati 

pénz, 

szakemberek, 

társulások, 

szociális 

ellátásokra több 

állami normatíva 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Idősek 

esélyegyenlősége 

A hátrányos 

helyzetű 

kistelepülésen élő 

idősek helyzetének 

programok hiánya 

falugondnoki ellátás 

hiánya szűrések 

hiánya szociális 

Dúzs Község 

Önkormányzata 

rendelete a Szociális 

igazgatás és 

felmérés az idős, 

egyedülálló 

lakosokról 

Programok 

  2019.12.30. 

szociális gondozói 

körzet kialakítása, 

házi segítségnyújtó 

szolgálat, szociális 

pályázat a szociális 

ellátások 

kialakításához, 

szakképesített ellátók, 

Önkormányzati 

pénz, 

szakemberek, 

társulások, 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

javítása ellátások hiánya  szociális és 

gyermekvédelmi 

ellátások helyi 

szabályozásáról 

szervezése falubusz 

vásárlása szűrések 

megszervezése 

családsegítő 

szolgálattal 

rendszeres 

látogatás, szociális 

gondozói körzet 

kialakítása, napi 

szintű ellátás az 

igénylőknek 

étkeztetés 

megszervezése, 

falugondnoki 

szolgálat 

kialakítása, 

falugondnoki busz 

vásárlása 

pályázatírók, 

normatíva 

megemelése a feladat 

működtetéséhez. 

normatíva 

növelése a 

szociális 

feladatokra 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
fogyatékkal élők 

esélyegyenlősége 

A községben 

fogyatékkal élők 

esélyeinek 

javítására 

érdekében az 

intézmények 

akadálymentesítését 

jelöltük ki fő 

célként 

intézmények 

akadálymentesítése 

munkahely hiánya 

egyedüllét utazás 

nehézsége 

Szolgáltatások 

hiánya 

Dúzs 

Önkormányzatának 

rendelete a szociális 

igazgatás és 

szociális és 

gyermekvédelmi 

ellátások helyi 

szabályozásáról 

igényfelmérés 

foglakoztatók 

megkeresése 

pályázatok 

benyújtása 

beruházás 

megvalósítása 

szociális gondozói 

hálózat 

megszervezése 

falugondnoki 

szolgálat( falubusz 

vásárlása) 

  2020.01.01. 

napi szintű 

segítségnyújtó 

szolgálati ellátás 

(egyedüllét miatt, 

napi szükségletek 

elvégzéséhez, 

lakókörnyezet 

rendbetételének 

segítése, igény 

szerint) 

Önkormányzati 

épületek 

akadálymentesítése 

(könyvtár, e-

magyarország), 

elérésük biztosítása, 

orvosi ellátáshoz 

való bejutás 

biztosítása ( 

vérvétel, orvosi 

ellátás szomszéd 

településen) 

munkahely 

keresésben segítség 

nyújtás (rechabos 

foglalkoztatók 

Önkormányzati 

önerő, szakemberek, 

pályázatok, 

foglalkoztatók 

normatíva, 

Önkormányzati 

pénz a 

fenntartáshoz, 

szakemberek, 

társulások  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

megkeresése) 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

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

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

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

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

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

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

felel.:  

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

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

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

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

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

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

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

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

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

 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

 






