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Bevezetés 
 
 
 Törvényi háttér 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) 
 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési 

önkormányzatok számára.  

 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente 

felülvizsgál és, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi 

területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 

és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. 

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

EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti 

azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját 

képezik. 

 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 
 

A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rend. 5. §- ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A 

HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell 

elkészíteni. 

 

 Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP 
Fórum) 
 

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 
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nemzetiségi önkormányzat 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. 

 A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 
 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 

célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

 

 mélyszegénységben élők,  

 romák,  

 gyermekek,  

 nők,  

 idősek és  

 fogyatékkal élők. 

1.3. A program célja az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód 
érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom, különböző 
csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák1 
 

Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására 

átvéve annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját. 

Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül. 

Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-

strukturális, nyílt és/vagy rejtett elkülönítés. 

Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni 

védekezésként megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények). 

Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, 

illetve az együttélés  feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, 

mely fókuszában a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a 

heterogén csoportban történő sikeres fejlesztésre.  

1 Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs. 
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Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. 

Azon a társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy 

időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. 

Az inkluzív társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden 

területen. 

Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése 

akkor tud megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni 

adottságaiból adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis 

inkluzív az az oktatást-nevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző 

sajátosságait maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki 

befogadó környezetet.  

A Dunapataj Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy 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 összhangban, Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait2, 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 

intézményfenntartóit.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 A település bemutatása 
 

 Dunapataj nagyközség bemutatása 
 

Dunapataj nagyközség az ország Dél, Dél-keleti részén fekszik, Bács-Kiskun megyében. A Duna 

megyei szakaszának középső részén, az Alföld nyugati peremén terül el. 

A fővárostól déli irányban (az 51. főút mentén) 104 km-re, a megyeszékhelytől, Kecskeméttől cca. 

70 km-re, Kalocsától északi irányba 15 km-re húzódik. Az Alföld tájegységén belül pedig a 

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

 4 

                                                



Kalocsai-Sárközben, a Kiskunságtól nyugatra,  a Duna-menti síkságon található. Nyugatról a Duna 

határolja. A Kalocsai-Sárköz központi települése Kalocsa. A tájegység híres népművészeti értékei a 

kalocsai hímzés és népviselet valamint a fafaragás és a fazekasság. 

 

Dunapataj nagyközség a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulásának Tagja volt, a kistérségi társulás 

székhelye Kalocsa város. A Társulásba húsz település önkormányzata lépett be önként azzal a 

céllal, hogy közösen, társulási formában lássák el a területfejlesztési, közigazgatási és 

közszolgáltatási feladatokat. A Kalocsa Kistérség Többcélú Társulás 2004. június hónapjában 

alakult meg, több ágazati területen nyújtott be pályázatot, melyeken jelentős összegeket nyert el. 

2013. 06. 30-ával a kistérségi társulás megszűnt. 

 

A nagyközség kétarcúsága mind a városképében, mind az itt élők megélhetésének lehetőségeiben 

tükröződik. 

A település az utóbbi években számos fejlesztési pályázatot megnyert. Felújították és 

akadálymentessé vált az Egészségház, a Posta, felújították általános iskola, illetve az óvoda 

épületét. Parkolókat hoztak létre, illetve két körforgalmú csomópontot is kialakítottak. A helyi 

Művelődési ház külső homlokzatában, vizes blokkokban újult meg, valamint új nyílászárok kerültek 

beszerelésre. Jelenleg folyamatban van az épület Színház termének felújítása. A napközi otthonos 

konyha külső burkolatában újult meg, ugyanakkor új nyílászárók kerültek beszerelésre, 

napkollektorokkal lett felszerelve. Az intézmény új konyhaeszközöket is kapott. 

Szelidi-tó üdülő területén füvesítették a tó partját, és strand szakaszt alakítottak ki. Kialakították a 

községet a Szelidi-tóval összekötő kerékpárutat.  A fizetős strandon térkő burkolatot kapott a 

sétány, illetve a közvilágítást is kiépítették. Új arculatot kapott a helyi Múzeum is. Jelentős 

fejlesztések mentek végbe Dunapataj belterületén az útburkolatok minőségében is. A folyamatban 

van a település piaccsarnokának kialakítása, illetve a szennyvíz csatornahálózat pályázati 

szakaszban van. 

 A község másik arca, a mezőgazdaság lehetőségeinek kihasználása. Dunapataj határában 

számos legelő, szántó, erdő található. Az itt élők többsége a mezőgazdaságból él, vagy egészíti ki 

jövedelmét. Jellemző a fűszerpaprika, gabonafélék, burgonya, hagyma termesztése. 

Dunapataj nagy előnye, hogy az 51-es főút mentén helyezkedik el. 

A közműveket vizsgálva a község területén villany-, a víz-, a gáz- és a telefon ellátottság biztosított, 

a település jelentős részén a kábeltévé hálózat is kiépült. Rohanó világunkban egyre nagyobb 

szükség van az internet hozzáférhetőségre. A településen elérhető a szélessávú internet felhasználás. 
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Dunapataj -mint már fentebb említettük- földrajzi adottságaiból következően erős mezőgazdasági 

hagyományokkal rendelkezik. A jó termőföldet kihasználva jellemző a belterjes, öntözéses 

növénykultúrák termesztése. A mezőgazdaságon kívül jelentős a vas-és fémipar, illetve a gépipar. 

 

Felszín és éghajlat (Kalocsa kistérség) 

A kistérség területének 9,09 %-a helyi vagy országos természetvédelmi területek védettsége alá 

esik, ahol a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága korlátozásokat vezetett be. A 

legkiemelkedőbbek ezek közül: Harta – Miklapuszta, Hajósi kaszáló, Homokmégy – Vörös mocsár 

(Örjeg). A kistérség éghajlatára jellemző, hogy az ország legnapfényesebb területéhez tartozik, a 

napsütéses órák száma meghaladja a kétezret. Egyébiránt a térség éghajlata mérsékelten 

kontinentális, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú. A terület a vízkészletekben gazdag 

kistérségek közé sorolt, mivel a térség határát 60 km hosszan a Duna határolja, és mintegy 211 km 

hosszúságban hálózzák be a területét az alábbi csatornák: Duna-völgyi-, ill. a Fűzvölgyi-főcsatorna, 

a Csorna-Foktői valamint a Sárköz I., II., III. csatornái. A felszín alatti vizek esetében a 

kistérségben Kalocsán található gyógyvíz és működik fürdő. A termálvíz felhasználását tekintve 

turisztikai célból kihasználatlan. 

Rövid helytörténeti áttekintés:3 

Dunapataj és a szomszédos Szelidi-tó között bronzkori település emlékeit találták meg, e szerint 

már korán lakott volt a terület. A honfoglalás korában a magyarok korán letelepedtek ezen az akkor 

még mocsarakkal, vizekkel erősen szabdalt, enyhén dombos vidéken. A területet ekkor a központi 

törzs, Árpád törzse szállta meg. Ebből a korból származik a Pataj helységnév is, amely egy 

főember, Pata nevéből ered. Oklevelek először 1145-ben említik a község nevét, és már igen korán, 

a 13-14. században saját templommal rendelkezett a falu. A középkorban Pataj a Fejér vármegye 

solti székéhez tartozott és egy 1424-es oklevél szerint ekkor már plébániája is volt. Pataj fejlődése a 

14. században, Nekcsei Demeter tábornokmester földesurasága idején kezdődött. 1409 és 1872 

között mezővárosi rangban állt, ezt bizonyítja egy 1639-ben kelt oklevél is, mely mezővárosként 

említi. 1421-ben a Pataji Zubor család birtoka volt. A mezőváros a török hódoltságot viszonylag jól 

átvészelte, nem pusztították el. 1561-ben Ferdinánd király Paksy János komáromi várkapitánynak 

adományozta a mezővárost. A protestantizmus elterjedésével Pataj reformálódott, és a lakosság 

túlnyomó többségét a reformátusvallásúak adták. A katolikus vallás csak a 18. századtól kezdett el 

ismét teret nyerni a településen. Rákóczi fejedelem 1703-ban kelt oltalomlevelében megtiltotta 

hadainak, hogy a település lakosait támadják, javaikat rongálják. Az 1700-as években többször is 

3 http://www.dunapataj.hu/gss02/alpha?do=7 
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birtokost váltott. A település református püspöki székhely volt, pataji születésű püspöke Baracsi 

Pathai János (1626-1729) volt. Katolikusok csak a 18-19. században települtek be, a lakosság a 

református többségét a közelmúltig megtartotta. A 19. században jelentős kereskedelem folyt a 

településen, évente 3 országos vásárt tartottak, illetve 3 szárazmalom dolgozta fel a helyiek által 

megtermelt gabonát. 1836-ban majdnem az egész település leégett, hosszas újjáépítése után 1847-

től csak heti vásárokra kapott engedélyt. Terményei a gabonaféléken túl hagyma és zöldségek, szőlő 

és gyümölcstermesztés, marhatartás.  Tanácsköztársaság ideje, ezen belül is az 1919. június 18-23. 

közötti időszak fájó esemény Dunapataj számára. 

Innen indult ki a kommunista diktatúra ellen a Duna-melléki forradalom. Rövid harcok után győzött 

a hatalom, és az ezt követő megtorlások során Szamuely Tibor vezetésével 63 főt akasztottak fel 

vagy lőttek le a hírhedt Lenin-fiúk. 

 

Kereskedelem 

A kereskedelmi szolgáltatás tekintetében az ellátottság megfelelő, a napi ellátásokat helyben oldják 

meg a lakosok. A település területén több kisebb üzlet is található, mind élelmiszer (Reál 

Élelmiszer, CBA Partner Élelmiszer, Coop Zrt), mind horgászbolt, ajándékbolt, ruhabolt 

tekintetében. Szelidi-tó üdülőterületéről és a Dunapatajhoz tartozó külterületekről is bejárnak a 

lakosok vásárolni. Nyári szezonban a Szelidi-tó területén működnek élelmiszerboltok, éttermek, így 

a nyaralók, illetve állandó lakosok beutazás nélkül is megoldják a vásárlást.  

 A heti, illetve havi nagybevásárlások helyszíne Kalocsa, illetve Solt. Szélesebb körben Kecskemét, 

és Dunaújváros. 

Dunapatajon működő vállalkozók, szolgáltatók fő profilja a mezőgazdaság, illetve a 

fémmegmunkálás. Így található mezőgazdasági szolgáltató (Új Élet, Pataji Mg. Zrt,). 

Fémmegmunkálás esetében meg kell említeni a BEST-TOOL Kft, és a Váradi Metál Bt-t. Található 

a településen sütőipari egység, 3 db Tüzép telep. A kereskedelmi és szolgáltató célú 

tevékenységeket a kereslet-kínálat szabja meg.  

 

A nagyközség egészségügyi hálózata 

2 háziorvos 

1 házi gyermekorvos 

1 fogorvos 

2 védőnői körzet, 

Klebensberg Intézményfenntartó Intézmény által fenntartott nevelési és oktatási intézmény, 

általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény. Illetőleg az önkormányzat által fenntartott 

óvoda.  

 7 



Művelődési ház, és nyilvános könyvtár biztosítja a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

Szociális ellátás: 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata a törvényi előírásoknak megfelelően ellátja a szociális 

étkeztetés, az idősek nappali ellátását, a házi segítségnyújtás. Ezen alapszolgáltatások ellátásáért a 

Dunapataj Településgazdálkodási Intézmény felel. 

2011. január elsejétől a családsegítés, és gyermekjóléti szakfeladatokat új társulás látja el, a Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Gesztor település: Öregcsertő. A társult települések: 

Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, Dunapataj, Harta és Dunatetétlen. 

Kultúra 

A nagyközség életét több különböző kulturális esemény színesíti, melyek az itt élők életminőségét 

pozitívan befolyásolják. 

Minden évben megrendezésre kerül a „Pataji Ősz” rendezvénysorozat, mely három napot (péntek, 

szombat, vasárnapot) ölel fel. A programok között mindenki megtalálja a saját érdeklődési körének 

megfelelőt. Kiemelkedő a kulturális programok választéka, és sokszínűsége (könnyűzenei 

koncertek, színházi előadások).  Ezen kívül kiállítások (autó, hadtechnikai), sportmérkőzések, 

gasztronómiai élmények várják a látogatókat. A nézelődök, részt vehetnek különböző egészségügyi 

szűréseken, úgymint vércukorszint, és vérnyomásmérés, diétás tanácsadás. A programsorozatot 

vasárnap ökumenikus istentisztelet keretében zárják le. 

A „Pataji Ősz” rendezvénysorozat évről- évre több nézelődőt vonz. 

Ősszel rendezik meg a „Szüreti Felvonulást és Mulatságot”, mely összefogja, és megmozgatja a 

település táncolni, mulatni vágyó fiataljait, és idősebbjeit is. 

A tél, mint tudjuk a bálok időszaka. Januárban szervezik a „Szülők-Nevelők Bálját”, illetve 

februárban a Sportbál, márciusban pedig a Batyus bál kerül megrendezésre. Mind három zenés, 

tombolás, vacsorával egybekötött mulatság.  

Dunapataj közigazgatási területéhez tartozó Szelid üdülőterületen is több program várja a nyáron 

oda látogatókat. Hétköznap a strandolni, pihenni vágyók igényei teljesülnek. Minden héten 

szombaton utcabál és diszkó várja a szórakozni vágyókat. Augusztus 20-án fogathajtó és lovas 

verseny várja a nézelődőket, és ló szeretőket. Augusztus utolsó hetében a motoros találkozó kerül 

megrendezésre, amely rendezvénysorozat a rock zenét szeretőket várja. Helyszíne az Árnyas 

camping, ahol egész hétvégén koncertek és zenés, és egyéb programok kerülnek megrendezésre. 

 
Az önkormányzaton kívül több egyesület és alapítvány is tevékenykedik a település fejlődése, 

jövője érdekében. 

1) Dunapatajért Közalapítvány 
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Fő tevékenysége: Dunapataj nagyközség közigazgatási területén élő polgárok és működő 

szervezetek élet és gazdasági körülményeinek megteremtése. 

2) Patajiak Köre Egyesület 

Fő tevékenysége: ifjúság összefogása, részükre műsorok, programok szervezése. Nagy 

szerepet kap a tevékenységek közt a hagyományőrzés: bor és kolbászverseny 

3) Dunapataji Községi Sportegyesület 

Fő tevékenységi kör: a szabadidő –sport, labdarúgás, sakk-foglalkozások, tenisz 

foglalkozások megszervezése. Versenyekre, bajnoki mérkőzések megszervezése, illetve más 

településen tartandó versenyekre, bajnoki mérkőzésekre való utazás megoldása. 

4) Dunapataji Sporthorgász Egyesület 

Főbb tevékenységi kör: Szelidi-tó területén a horgászat összefogása, a tó védelme, a part 

karbantartása, éves haltelepítések elvégzése. A horgász engedélyek kiadása, és a velük 

kapcsolatos adminisztráció vezetése.  

5) Dunapataj és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

Fő tevékenység: feladat a mozgáskorlátozottak foglalkoztatása, ezen kívül aktívan részt 

vesznek a település fejlesztésében (parkok építése és karbantartása, virágosítás, 

önkormányzati rendezvényeken való részvétel és a lebonyolításukban is segítséget adnak.   

6) Dunapataj Általános Iskolásaiért Alapítvány 

Főbb tevékenységi kör: a dunapataji diákok részére programok, rendezvények 

megszervezése, lebonyolítása. 

7) Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület 

Főbb tevékenységek: A dunapataji és környékbeli hagyományok ápolása, rendezvények 

szervezése. 

8) Bélyeggyűjtők Köre 

Főbb tevékenységi kör: ritka és nagy értékű bélyegek gyűjtése 

9) Önkéntes Tűzoltók Egyesület 

10)  Vagyon- és Életvédelmi Egyesület 

Főbb tevékenységi kör: a helyi körzeti megbízottak munkájának segítése. Polgárőrségi 

tevékenység koordinálása. 

11) Baxtele Shave – Helyi Kissebségi Cigány Érdekvédelmi Egyesület 

Főbb tevékenységi kör: Hagyományőrzés. A helyi cigány kisebbség érdekérvényesítésének 

javítása. 

12) Pataji Barachi János Református Közhasznú Alapítvány 

Főbb tevékenységi kör: Táboroztatás, hátrányos helyzetű gyerekek segítése. Határon túli 

kapcsolatok erősítése. Református egyházi iskolában tanulók támogatása. 
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13) Dunapataji Vadásztársaság 

14) Dunapataji Zenebarátok Együttese 

15) Szelidért Alapítvány 

Főbb tevékenységi kör: a Szelidi-tó flórájának és faunájának megóvása, helyreállítása, a 

szelidi közművelődés fejlesztése 

16) Szelidi Természetbarátok Egyesülete 

Főbb tevékenységi kör: Szelidi-tó és hozzá tartozó természetvédelmi területek (szikes rétek, 

legelők) védelme. 

17) Dunapataji Lövész, Íjász és Szabadidősport Egyesület 

Főbb tevékenységi kör: A fiatalok utánpótlás képzése. Versenyeken való részvétel. Az 

egyesület lőtere a katolikus temető után található (jelenleg építés alatt). 

       18) Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület 

 19) Dunapataji Fényes Csillag Citerazenekar  

       20) Szelidi Vadásztársaság 

 

A település természeti értékekben szintén gazdag. Ide tartozik az 1976 óta védett Szelidi-tó, a 

meszes-szódás jellegű Miklapuszta és a Duna e részén található holtág és szigetek. Mivel a 

település természeti és építészeti értékeiben gazdag, ezért nagy hangsúlyt kap az idegenforgalom. A 

turizmusban legnagyobb szerepe a Szelidi-tó üdülőterületének van, de egyre jellemzőbb a 

faluturizmus is, amellyel a helyi jellegzetességeket, népszokásokat széles körben ismertetni tudjuk. 

Kiemelkedő szerep jut a településen működő vendégházaknak, amelyek családias berendezésűek, a 

vidéki élet szépségét, egyszerűségét szimbolizálják. 

 Érdemes megemlíteni a Pataji Múzeumot és annak tájházát, melyek a helytörténeti és néprajzi 

gyűjteményeknek adnak helyet, és ahova szívesen várják a helyi lakosokat, és a községbe 

látogatókat. 

 

A település demográfiai bemutatása 1-5. 

 
A népességi viszonyok tekintetében a KSH népesség nyilvántartása szerint évek óta kedvezőtlen 

tendenciák jellemzőek a településen. Dunapataj lakosságszáma mind migrációs, mind természetes 

úton folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 

Az esélyegyenlőségi program tervezésénél arra is figyelmet kell fordítani, hogy az inaktív korú 

népesség számottevő, ezen belül is kevesebb a gyermekkorú, mint a nyugdíjas korú.  
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A népességszám és ezen belül a kiskorúak számának évről évre történő folyamatos csökkenése 

mellett, problémát jelent a kiskorúak arányának csökkenése is, mely a lakosság „öregedését” 

mutatja. 

Az élve születések, és halálozások számának alakulását vizsgálva látható, hogy a gyermekvállalási 

kedv 2010-2011-es években mélypontján volt. 2012-ben a születések száma felfelé emelkedik, 

várhatóan 2013-as évben ez a növekvő tendencia marad. Dunapataj Nagyközség képviselő testülete 

külön rendeletben határozta meg az újszülöttek egyszeri támogatását. Feltétele, hogy a megszületett 

gyermek szülei legalább bejelentett dunapataji lakcímmel rendelkezzenek. A támogatás pénzbeli 

értéke bruttó 20. 000 forint. 

A demográfiai folyamatokra a lakosságszám csökkenése és a népesség átlag-életkorának 

emelkedése mellett a lakosság rossz egészségi állapota, a viszonylag magas halálozási arány a 

jellemző. 

 
1. diagram 

 
2/ a. diagram 
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5. diagram 

Értékeink, küldetésünk 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata célkitűzése a település infrastruktúrájának olyan 

kialakítása, hogy a közintézményeket (óvoda, iskola, művelődési ház, polgármesteri hivatal) 

akadálymentesítve biztosítsa a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét. 

Biztosítsa az itt lakó emberek számára az állampolgári jogokat, diszkriminációmentességet. 

A település küldetése, hogy jól látható, érzékelhető fejlődés mellett, megmaradjon a falusias jelleg.  

 
 Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Dunapataj Nagyközség 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).  
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 A HEP helyzetelemző részének célja 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve tartalmazza. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 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. 

 

 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése  
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

A helyzetelemzés felépítése megegyezik a 2/2012. ( VI.5.) EMMI a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól elnevezésű rendeletben foglaltakkal. (1. számú melléklet) 

 

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
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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.) 

Valamint az alábbi helyi önkormányzati rendeletek figyelembe vételével készült a HEP 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének többször módosított 12/2005. 

(V.04.) önkormányzati rendelete az újszülött gyermekek támogatásáról. 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének többször módosított 8/2011. ( III. 

28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben 

felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti 

Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.   

 
1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 

szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 

egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti.  

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) 

rendelkezik. 

Az önkormányzat az alábbi helyi rendeleteket alkotta, melyek esélyegyenlőségi célcsoportokat 

érinti: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V.04.) rendelete az 

újszülött gyermekek támogatásáról, valamint a Dunapataj Nagyközség Képviselő-testületének 
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8/2011. ( III. 28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályzásáról. A 

helyi rendelet a szociális törvénnyel és annak végrehajtási rendeletével együtt alkalmazandó. A 

képviselő testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások közül az 

alábbiakat kívánta szabályozni helyi rendeletében: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (aktív 

korúak ellátása), rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 

segély, közgyógyellátás (méltányossági), illetve a személyi tulajdonban lévő lakásokban keletkezett 

károk enyhítését szolgáló szociális és lakáscélú támogatások. Dunapataj Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő testülete a 16/ 2011.(VII. 20.) önkormányzati rendeletében szabályozza 

a Szociális Földprogramról, hogy a szociálisan rászorult lakosok részére ingyenes földhasználatot 

biztosít. Az önkormányzat a szociális földprogram lebonyolításával a Dunapataji Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatot bízta meg. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő kérdéseket, megoldási lehetőségeket foglalja magában a 

települési szociális szolgáltatástervezési koncepció is. Az 1993. évi III. törvény (Továbbiakban 

Sztv.) 92.§ (3) (4) (5) bekezdése alapján elkészült Dunapataj Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 

meghatározásáról szól. A település Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója eszköz a feladatok 

megvalósításához. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 2010-2014 évekre meghatározta 

gazdasági programját.  A gazdasági program az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő kérdéseket, 

megoldási stratégiákat tartalmaz. Az még önkormányzati fenntartású Duna- menti Közoktatási 

Társulás Óvodája, Általános és Művészeti Iskolája 2011-ben elkészítette Esélyegyenlőségi tervük 

felülvizsgálati anyagát. Az általános iskola fenntartója Dunapataj Nagyközség Önkormányzata volt, 

társulásban végezték el az alapfokú oktatás szakfeladatát Ordas, és Géderlak településsel. Tehát az 

intézmény magába olvasztotta a három település iskoláját és óvodáját is. Az esélyegyenlőségi terv 

kimondottan az óvodai, általános iskolai korosztályt érintő adatokkal foglalkozik, kitérve a 

művészeti oktatásra.  

2.Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések bővebb ismertetésére kerül sor, amelyek 

koncepciók, tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára, és azok szolgálják az 

esélyegyenlőség megvalósítását. 
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Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. Az 

esélyegyenlőségi célcsoportok közül intézkedéseket terveznek az idősek sérelmére elkövetett 

jogsértések megelőzésére (térfigyelő rendszer). Az egészségügyi ellátás javítását az önkormányzati 

egészségügyi infrastruktúra (épület, felszerelés) megújításával, felszerelésével támogatni, fejleszteni 

tervezik. Az önkormányzat az egészségügyi szűrővizsgálatok jelentősége tudatosítása érdekében a 

felvilágosító előadásokat előtérbe helyezi. Helyi szűrővizsgálatok megrendezését preferálja. 

Szociális területen hátrányos helyzetűeket segítő gondoskodási formák „emberközelibb” 

kialakítására törekedne. Bármilyen feladatkörben történik a megvalósítás, ki kell használni a teljes 

lehetőséget az önhibájukon kívül rászorultak kisegítésére, támogatásukra. Lehetőség szerint 

pályázati forrásból, de a továbbiakban is meg kell oldani az élelmiszersegély- csomagosztást, mely 

jelentős könnyebbséget biztosít a rászoruló családoknak. Az időskorúak intézményi ellátásának 

további fejlesztése is előtérbe került. A gyermekvédelmi, gyermekjóléti és családsegítő feladatok 

elvégzésekor a hangsúly a családban maradás biztosítására, negatív családi viszonyok 

helyreállítására, iskolába járás megkövetelésére került. A gazdasági programban nagy figyelmet 

fordítanak a munkahelyteremtés problémakörének.   

Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, 

fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 

meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Az esélyegyenlőségi 

koncepcióhoz hasonlóan a szociális szolgáltatástervezési koncepció is demográfiai, statisztikai 

adatokra épülve elemzi, boncolgatja a település és lakosságának helyzetét, mutatóit, és megoldási 

mechanizmusokat, javaslatokat ajánl a negatív folyamatok lassítására, megelőzésére. Részletesen 

bemutatásra kerül a településen megtalálható személyes gondoskodást nyújtó ellátások, - mind az 

idősek ellátása, mind a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat- intézményi struktúrája, működése, 

tevékenységi köre. 

Általános iskolai esélyegyenlőségi terv- a 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és 

módosításai, valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 11/1994. MKM rendelet a 

nevelési és oktatási intézmények működéséről és annak módosításai 2003. évi CXXV. Törvény az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2/2005. OM rendelet a sajátos nevelési 

igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelvei kiadásáról szóló törvények szabályozása alapján a közoktatási 

intézményeknek rendelkezniük szükséges esélyegyenlőségi tervvel. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Az önkormányzat a Kalocsa Kistérség Többcélú Társulásának tagja, 2013. 06. 30-ig. Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényt. A kistérségi 

társulás arra volt hivatott, hogy a társult települések hatékonyabban és gazdaságosabban tudják az 

önkormányzati kötelező feladatellátást biztosítani, valamint, hogy a települések által kidolgozott „jó 

gyakorlatok” más községekbe is eljussanak. 

A Többcélú Társulás feladatai fokozatosan megszűntek, 2013. évben normatív támogatást nem 

igényelhetett, így fenntartása oka fogyottá vált. 

Dunapatajon a Gyermekjóléti Szolgálat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás intézményén belül működik, a Kalocsa térségi társuláson belül mikro-

társulásban. A mikro-társulás tagjai Dunapataj, Harta, Dunatetétlen, Öregcsertő, Szakmár és 

Újtelek. A gesztor szerepet, és az ezzel járó feladatokat Öregcsertő Község látja el. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. Kutatásunk során támaszkodtunk helyi, térségi és országos kutatások 

adataira, az önkormányzat rendelkezésére álló adatokra. Mindezek alapján vázoltuk fel a település 

átfogó helyzetképét esélyegyenlőségi szempontból. Releváns adatok gyűjtése során a TEIR- VÁTI 

rendszerét, a Központi Statisztikai Hivatal, illetőleg az önkormányzat által rendelkezésünkre 

bocsájtott adatállományt használtuk. Munkámat segítette a helyi általános iskola, az óvoda 

képviselője, a háziorvosok, a házi gyermekorvos, a védőnői szolgálat munkatársa, a polgármesteri 

hivatal ügyintézői (népesség-nyilvántartó, szociális ügyintéző, adócsoport, pénzügyi csoport) 

Megnehezítette munkánk, hogy némely táblázat kitöltésénél helyi adatgyűjtésre volt szükség 

(interjúk felvételére), így azonban nem tudtunk 2008-ra visszamenőleg információkat gyűjteni. 

Megnehezítette az adatgyűjtést, hogy a Magyar Államkincstár nem szolgáltatott adatot, a 

fogyatékkal élők pénzbeli ellátásával kapcsolatban, valamint, hogy pontos nyilvántartás nincs a 

roma lakosság arányáról. Ugyanígy pontos adat arra vonatkozóan sem áll rendelkezésre, hogy a 

településen hány fő foglalkoztatott. 
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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 vissza4. 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 kirekesztettség érzésüket fokozza. 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.  

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 

4 Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). 
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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 e személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 

hátrányos helyzetbe, mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok 

hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. A szociális törvény alapján jövedelem 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

illetőleg  vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, 

továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az 

ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 

általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 

gépjármű. 

A mélyszegénységben élő emberek jellemzően nem rendelkeznek nagy értékű vagyontárgyakkal 

(ingatlan, ingó), megtakarított pénzösszeggel. Általában a lakhatásukat biztosító ingatlan egyetlen 

tulajdonuk, többnyire hitellel terhelve. Jövedelmüket a munkabéren kívül, társadalmi ellátások 

teszik ki (családi pótlék, gyes, aktív korúak ellátása). Jellemzően önkormányzati pénzbeli és 

természetbeni támogatásokkal tudják fenntartani magukat. (pl.: lakásfenntartási támogatás, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, átmeneti segély). 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
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A foglalkoztatottságra, munkaerő- piaci integrációra vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi 

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

feladatainak ellátása során: 

•  közfoglalkoztatást szervez, 

• figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

• döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 
foglalkoztatáspolitikai következményeit, 

• az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását. Az Ebktv. 21. § - 23. § paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő 

bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval 

szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz. Például a munkához 

jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, stb. Előfordulnak olyan speciális 

helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük, tulajdonságuk, 

jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az egyenlő 

bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az 

alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos 

megkülönböztetés. 

3.2.1. foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A térség mezőgazdasági és ipari szerkezetében az 1990-es évek elején a foglalkoztatás 

szempontjából jelentős változások következtek be. A mezőgazdasági jelleg csökkent, az ipari 

termelés és a szolgáltatás nagyobb teret nyert.  

Érdemes megemlíteni- a Dunapatajhoz közigazgatásilag hozzátartozó- Szelidi-tó idegenforgalmi, 

turisztikai fellendülését, melynek hatását a szolgáltató szektor érzi leginkább. 

Az alföldi község munkaerő piacán összességében - ami mezőgazdaságra rendezkedett be- 

előnytelen változások mentek végbe. 

Az elemzett adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 

nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 

az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. Fontos 

megemlíteni, hogy a munkanélküliségi ráta kiszámolásánál az aktív korúak számát vettük alapul. 

Arra vonatkozó adatok, hogy az aktív korúak közül mennyien részesülnek rokkantsági, baleseti, 
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illetve előrehozott nyugellátásban nem álltak rendelkezésre. Ezen számadatok módosíthatják a 

munkanélküliségi rátát. 

 

 

3.2.1. számú diagram 

A diagramon jól látható, hogy a Munkaügyi központ által nyilvántartott álláskeresők száma az 

utóbbi években hullámzó képet mutatnak. 2008-ban az munkavállalási korúak (15-64 éves kor) 9 

%-a volt állástalan. 2009-ben számuk a lakosság 11, 2 %, 2010-ben 11, 1%-ára változott. 2011-re 

újabb csökkenés állt be, és a regisztrált álláskeresők száma 10% alá esett összességében.  2012-ben, 

azonban 12% fölötti volt az állástalanok aránya az aktív korú lakosságon belül. 

Jellemzően, és tartósan fennáll az állapot, hogy az álláskeresők több mint fele nő. Ennek oka, hogy 

a nők többségében szellemi munkát végeznek, míg vidéken a fizikai munkára nagyobb igény 

mutatkozik. 
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3.2.2. számú diagram 

3.2.2. számú táblázathoz tartozó diagram megmutatja, hogy miképp változott az álláskeresők száma 

a vizsgált öt évben, jól látható a fentebb említett tendencia, miszerint a 2012-ben az azt megelőző 

évhez képest nagymértékben 27, 7%-kal nőtt az állástalanok száma. A táblázat adatai szerint látható 

a munkanélküliséggel leginkább érintett korosztályok a 21-25 év közöttiek (pályakezdők), és az 56-

60 év közöttiek. Látható azonban az is, hogy a 31-35 év közöttiek, 36-40 év közöttiek, és a 41-45 év 

közöttiek is évről évre változó megoszlásban, de nagymértékben érintettek a munkanélküliség 

problémájában. 

 
3.2.3. számú diagram 

A fenti diagram ábrázolja, hogy a nyilvántartott munkanélküliek (nem szerinti bontásban) közül 

milyen arányban vannak a tartós állástalanok. Látható, hogy a nők és férfiak tartós 
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állástalanságának arányában változás állt be. Elmondható, hogy a regisztrált munkanélküli nők 

aránya magasabb, mint a nyilvántartott férfiaké, azonban a tartós állástalanság (180 napot 

meghaladó) a férfiakat érinti nagyobb arányban. Levonható a konzekvencia, hogy a férfi 

munkavállalók kisebb arányban lesznek állástalanok, de akkor huzamosabb ideig nem kapnak 

állást, mint női társaik. 

 

3.2.4. számú diagram 
 

A 3.2.4-es táblázathoz tartozó diagram rámutat a pályakezdők munkanélküliségi mutatóira. A 

táblázat a 18- 29 év közötti korosztályt vizsgálta a munkavilágában történő elhelyezkedésük 

alapján. Látható, hogy a pályakezdők közül a nők találnak nehezebben munkát, 2012-ben számuk 

49 fő volt, ami 18, 2%-a az összes 18-29 év közötti nőnek. A fiatal nők állástalansági mutatói az 

utóbbi években (2008- 2011) 11,4- 15,2 % között volt, így a fent említett 18, 2 %, negatív rekord. A 

férfiak esetében a fenn említett mutatók 9, 1- 13, 9% között ingadoztak, 2012-ben állástalanságuk 

aránya 14, 4%. Összességében a nyilvántartott pályakezdők aránya a korcsoporthoz 16, 3%. 

A 2012-es évben elmondható, hogy mind a férfi, mind a női pályakezdők száma megnövekedett, ez a 

folyamatot szükséges megállítani, visszafordítani. 

 

3.2.2. Alacsony iskolai végzettségűek5 foglalkoztatottsága 
 

5 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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A mélyszegénység összetett jelenségének kialakulásában-, amelynek társadalmi és gazdasági okai 

vannak-, nagy szerepe van a munkahelyek megszűnésének, munkanélküliségnek, munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésének, ezekkel összefüggésben nem kis részben az oktatás és képzés, átképzés 

hiányosságainak. 

 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összes
en nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
200

1 2976 1570 1406 2480 1271 1209 496 16,7% 299 19,0% 197 14,0% 

201
1 2986 1551 1435 2607 1361 1246 379 14,53

% 190 12,2% 189 13,1% 

3.2.5. számú táblázat 

A 3.2.5. táblázat adatsora az alacsonyan iskolázott népességről rámutat arra, hogy a településen élő 

lakosság felnőtt korú tagjai rendelkeznek-e az alapfokú iskolai képesítéssel. Látható, hogy ennek 

vonatkozásában pozitív tendencia mutatkozik. Az elmúlt 10 évben csökkent azok száma, akik nem 

rendelkeznek legalább általános iskolai végzettséggel. A mutató csökkenése betudható annak, hogy 

a szülők nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyermekük rendelkezzék legalább általános iskolai 

végzettséggel, valamint a 18 éves tankötelezettségi korhatár is feltételezi az általános iskolai 

tanulmányok befejezését. 

 
3.2.6. számú diagram 
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A 3.2.6. adatbázisban a regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük szerint a későbbiekben 

még a település gazdasági, foglalkoztatói szerkezetének elemzésekor lesz fontos a két mutató 

egymásnak való megfeleltethetősége miatt. A diagramot elemezve látható, hogy az álláskeresők 58-

50%-át a 8 általános magasabb végzettségű személyek teszik ki. A maradék 38-40%-a 8. általános 

iskolát elvégzettek, és csak 1, 1 %- a az akik nem rendelkeznek befejezett általános iskolai 

tanulmányokkal, ami 2-3 főt jelent éves szinten. Hasonlóan fontosak e téren a 3.2.7., valamint 3.2.8. 

adattáblák, melynek adatai arra mutatnak rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a 

felnőttoktatásba. Elmondható, hogy a településen, nem mérvadó probléma az általános iskolai 

tanulmányok sikeres elvégzése. Nagyobb gond, hogy az általános iskolát elvégzettek, a szakiskolai, 

illetve magasabb végzettséggel rendelkezők nehezen tudnak elhelyezkedni a munka világában. 

Fontos lenne számukra képzéssel, átképzéssel biztosítani olyan szakmák tanulását, amivel sikeresen 

találhatnának munkát. Dunapatajon nem megoldott a felnőttoktatás, azonban akik általános iskolai 

végzettséggel rendelkeznek, de érettségit szeretnének szerezni, a szomszédos településen, Hartán 

tehetik meg. Az ott működő Mezőföld Gimnázium lehetőséget biztosít erre. Ugyanakkor a 

Munkaügyi Központ Kalocsai Kirendeltsége is folyamatosan indít különböző tanfolyamokat, 

amiken a regisztrált álláskeresők részt vehetnek. Sajnos arról, hogy ezeken a képzéseken hányan 

vesznek részt, nem rendelkezünk adatokkal. 

3.2.3. közfoglalkoztatás 
 

 
3.2.9. diagram 

A 3.2.9. számú adattábla rávilágít arra, hogy mekkora szerepe van a helyi munkaerő 

foglakoztatásában az önkormányzat foglalkoztatási programjának. Ahhoz, hogy teljes képet 

kapjunk érdemes összevetni a település aktív korú lakosságának számát a közfoglalkoztatottak 

számával. Az alábbi táblázat tartalmazza az adatokat: 
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Év Lakosság Közfoglalkoztatottak 
száma 

% 

2010 2315 179 8 

2011 2301 173 8 

2012 2283 82 4 

Látható, hogy a közfoglalkoztatási programok az aktív korú népesség 8%-ának biztosítja a munka 

lehetőségét és ezzel együtt a munkabért. Látható, hogy 2012-ben foglalkoztatottak száma már fele 

annyi az előző évekhez képest. Ennek oka, hogy 2010-ben és 2011-ben 4-6-8 órás munkarendben 

több főt tudtak foglalkoztatni. 2012-ben 8 órás munkarendben dolgozott minden munkavállaló, így 

számuk is kevesebb lett. Ezen kívül meg kell még említeni az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság által közfoglalkoztatási rendszer keretén belül állást szerzők létszámát is, ami 

tudomásunk szerint 10-15 főt érint évente. 

Az önkormányzat adatbázisában nincs arra információ, hogy a közfoglalkoztatásban szereplők, 

hány százaléka roma származású, mivel nyilatkozatot nem kell tenniük faji hovatartozásuk 

tekintetében. Természetesen, ha kellene is nyilatkozniuk, akkor is nyitott kérdés, hogy ki minek 

vallja magát. 

 
3.2.4. 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.) 

Az ehhez a fejezethez tartozó 3.2.10. táblázat adatainak összegyűjtése és elemzése révén vizsgáljuk 

a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a helyi 

munkaerő és állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulásához, és szakképzettségi szerkezetéhez! 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

vendéglátóhelyek 
száma 

2008 10 50 26 

2009 11 60 32 

2010 

nincs 
rendelkezésre 

álló adat 58 30 

2011 

nincs 
rendelkezésre 

álló adat 61 28 

2012 nincs 60 29 
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rendezésre 
álló adat 

3.2.10. számú tábla (részlet) 

 

A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának 

változása jelezheti a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. Látható, hogy 

a vállalkozások számáról 2009-ig van adat, jogszabályi változás miatt további adatokkal az 

önkormányzat nem rendelkezik. A kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek számának 

tekintetében nincs mérvadó változás. Az állami szektorban (önkormányzati intézmények, állami 

fenntartású intézmények, helyi kirendeltségeik) összeírása és köztisztviselői, közalkalmazotti 

létszámaik alakulási folyamatának vizsgálatával kimutatható, mekkora szerepe van a helyi 

munkaerő foglalkoztatásában az állami szektornak. Az állami szektorban foglalkoztatottak száma 

2012-ben ( általános iskola, óvoda, polgármesteri hivatal stb) 70 fő, az aktív korú lakosság 3%-a.  

A kivetett és befizetett iparűzési adó szintén a település gazdasági helyzetének alakulását tükrözi. 

Látható, hogy a két mutató közt eltérés figyelhető meg. Érdemes elgondolkodni azon, hogy az 

eltérés oka lehet, hogy a meglévő gazdasági kapacitások nem realizálják ténylegesen a 

prognosztizált bevételt. 

év 
kivetett 

iparűzési adó 
(ezer forintban) 

befizetett iparűzési 
adó 

(ezer forintban) 
  
2008 

38.873.000 
 

43.829.000 
 

2009 

45.365.000 
 

53.672.000 
 

2010 

38.237.000 
 

33.285.000 
 

2011 

43.588.000 
 

42.328.000 
 

2012 

48. 493.077 
 

46.817.631 
 

3.2.10. számú táblázat (részlet) 

A befizetett iparűzési adó 2010-től elmarad a kivetett adó összegétől. A tényleges befizetés 2010-

ben 87, 04%- a, 2011-ben 97, 1%-a, 2012-ben 96,54 %-a az elvártnak. 

A jelen helyzet feltárásán túl fel kellene térképezni a tervezett beruházások körét is, és annak 

hatásait a helyi munkaerő potenciálra. Azonban arról nincs információnk. 

 28 



A 3.2.11. adattábla segítségével a település munka-erőpiaci helyzetének a közlekedési 

lehetőségekkel való összefüggéseit tárhatjuk fel. A táblázat összegyűjtött adatai arról adhatnak 

tájékoztatást, mekkora szerepe van a munkaerő-piaci sikertelenségben a közlekedésbeli 

hiányosságoknak. A településen átmenő buszközlekedéssel rendelkezik, azonban vasúti közlekedés 

már megszűnt. A településhez legközelebb lévő foglalkoztatási centrum (város) Kalocsa, busszal 20 

perc alatt megközelíthető, autóval 15 perc alatt. Megyeszékhelyünk Kecskemét busszal 80 perc 

alatt, autóval 1 óra alatt megközelíthető. A főváros munkavállalás szempontjából, - ha mindennap 

utazna a munkavállaló- nem potenciális célpont, de 1, 5 óra alatt autóval megközelíthető. A 

településről többen utaznak mindennap munkájuk miatt Kalocsa városába, vagy a közeli büntetés-

végrehajtási intézménybe, ahova buszjárat közlekedik, az intézmény fenntartásában.  

 

3.2.5. fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A 3.2.12. és 3.2.13. adattáblák a településen élő fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeiről gyűjtenek 

tájékoztató adatokat és segítenek feltérképezni a helyi lehetőségeket, meglévő potenciálokat.  

A településen elérhető nem indulnak felnőtt képző, vagy átképző programok. A vonzásközpontban ( 

Kalocsa városában, illetve Hartán ) indulnak képzések, amelyek megkönnyítik a fiatalok 

foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez 

való hozzáférésüket. Harta Nagyközségben működő Mezőföld Gimnázium azoknak nyújt 

lehetőséget, akik az érettségi bizonyítványt szeretnék megszerezni, esetleg annak birtokában 

főiskolán, vagy egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat. A munkaügyi központ által 

szervezett tanfolyamok specifikusan egy-egy szakma megtanulására, nyelvi kompetenciák 

fejlesztésére irányulnak, ezzel is segítve a munkavállalást. 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

 

A felnőttképzési programok nincsenek a településen. A foglalkoztatási programokat a 

közfoglalkoztatási programok szervezése, koordinálása teszi ki. A közfoglalkoztatási programok az 

aktív korú népesség 8%-ának biztosítja a munka lehetőségét és ezzel együtt a munkabért. Ezen 
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kívül meg kell még említeni az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által közfoglalkoztatási 

rendszer keretén belül állást szerzők létszámát is, ami tudomásunk szerint 10-15 főt érint évente. 

 
3.2.7. mélyszegénységben élők és romák6 települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A mélyszegénység fogalmát e fejezet elején már részletesen kifejtettem. A mélyszegénység 

megítélése, mint „kategória” behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt 

abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 

dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett világban, 

más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál 

kevesebből élők 

 

A táblázat kitöltésekor a közfoglalkoztatásban résztvevők számát vettük alapul. A közfoglalkoztatás 

által állást kapok vagyontárgyairól, faji hovatartozásáról nyilatkozatot nem kell kitölteniük, így 

kényes terület, annak megítélése, hogy ki mélyszegénységben élő, illetve roma származású. A 

Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény adatai szerint a foglalkoztatottak 8-10 %-a nevezhető 

mélyszegénységben élőnek. Roma származású foglalkoztatottakról nincs adata.  

3.2.8. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Kényes terület révén elsősorban személyes interjúk, beszélgetések során nyerhetünk olyan 

információkat, amelyek a munkakeresés során tapasztalt hátrányos megkülönböztetés eseteire 

utalnak. A településen nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén. 

6 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

E fejezetben szükséges ismertetni azokat a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, amik 

a szociálisan rászoruló személyek részére elérhető. Ismertetésre kerülnek a munkaerő-

piaciszolgáltatások, valamint álláskeresők számára elérhető támogatások is. E területen az Szt. 25. 

§-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 

természetbeni ellátási formák adhatók. Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti 

segély, temetési segély. Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy 

részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, 

átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 

 

3.3.1. számú diagram 
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3.3.2. számú diagram 

A 3.3.1. diagram, és a 3.3.2. diagram elemzésénél szembetűnő, hogy a regisztrált munkanélküliek 

elhanyagolható hányada részesül pénzbeli támogatásban (álláskeresési támogatás, illetve 

álláskeresési járadék). Az álláskeresési segélyben részesülők létszámát az aktív korú népesség 

adataihoz viszonyítva látható, hogy számuk 2012-ben alig érte el a 0, 1%-ot. 2008-2012-között 

legnagyobb arány 2010-ben mutatkozott 1,6 %. Ha regisztrált munkanélküliekhez viszonyítjuk az 

adatokat, akkor látható, hogy 2010-ben a munkanélküliek 11,5%-a 2011-ben 12, 8%- a 2011-ben 

14,7%-a, 2012-ben  0, 7%-a részesült álláskeresési segélyben. A nyilvántartott álláskeresők 

álláskeresési járadékra való jogosultságának aránya is csökkenő tendenciát mutat. 2012-ben már 

alig érte el a 6, 2%-ot, míg az azt megelőző évben még 11,2% volt. Az álláskeresési támogatás, és 

járadék folyósításának csökkenő tendenciáját a hatályos jogszabály eredményezheti, mely 

szigorította a folyósítás feltételeit. 

 A 3.3.3. táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres 

szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki: nem munkavállaló, vagy 

egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű 

aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést 

biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti 

igénybe. Önmagában az adat nem értelmezhető, szükséges összevetni az aktív korúak és a 

munkanélküliek számával. 
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3.3.3. számú tábla 

Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-

től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási 

támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak 

folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap 

munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a 

feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó 

munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 

nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell 

venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként 

köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített 

álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott 

munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek 

elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a 

juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a mindenkori öregségi 

minimál nyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd ez 

lecsökkent 22.800 forintra. 

Az elemzés során látható, hogy rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2011-es évhez 

képest 2012-re 32 főről, 13 főre csökkent. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

száma évről-évre növekvő tendenciát mutat. Érdemes megvizsgálni az adatot az aktív korúak, és a 

regisztrált munkanélküliek számának tükrében.  

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

fő 15-64 évesek %-ában fő munkanélküliek 
%-ában 
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0

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ellátottak száma (fő)

Segélyezettek száma Támogatottak száma

Jogosulatlanok száma Támogatástól megvontak száma

 33 



2009 26 0,11% 68 25% 
2010 21 0,091% 65 25% 
2011 32 0,139% 149 57% 
2012 13 0,057% 170 61% 

3.3.3 számú táblázat (részlet) 

Látható, és ki kell emelni, hogy a szociális segélyben részesülők az aktív korúak létszámának 2012-

ben alig tették ki a 0, 057%-át. Más képet látunk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

folyósítását elemezve. A regisztrált munkanélküliek több mint fele részesül az ellátásban. Az aktív 

korúak létszámához viszonyítva arányuk elérte 2009-ben a 2,88%-ot, 2010-ben 2, 8%-ot, 2011-ben 

6, 4%-ot, 7, 4%-ot. Az ellátási forma meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony 

jövedelmű lakosságának körében. A számadatokból látható, hogy a közfoglalkoztatási rendszer és a 

segélyezési rendszer nélkül számos család kerülne létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe. 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokat. Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott 

szolgáltatások a következők: 

a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

c) munkaközvetítés. 

Álláskeresők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható 

juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti. A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését 

szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített 

feltételek esetén. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. 

§-a szerint a legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy 

rehabilitációs járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, 

havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő 

formában, pályázati eljárás keretében. A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés 

támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő 

munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós 

foglalkoztatást biztosító munkáltató Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint 

álláskeresési járadék folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e 
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rendelkezése szerinti feltételeknek. Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti 

álláskeresési támogatást kell megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén. Az 

álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 

munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a 

szerint. 

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. Az önkormányzati 

törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást. A 

törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön 

hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-jétől.7 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás alapnyi 

jogon, normatív alapon állapítható meg.  

 

7 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június 
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3.4.1.a diagram 

 
3.4.1. b. diagram 

A 3.4.1. tábla elemzésekor láthatjuk, hogy a településen lévő lakásállomány számában évek óta 

nincs mérvadó változás. Ennek negatív visszacsengése, hogy a lakásépítési „kedv” nem jellemző a 

településen. A fiatal párok, családok jellemzően használt házat vásárolnak, és azt újítják fel, 

mintsem újat építsenek. Ennek az is oka, hogy a gazdasági világválság hatása az ingatlanpiacra még 

mindig kihatással van, így relatív olcsón, áron alul lehet használt ingatlanhoz jutni. A településen 

magas az eladó ingatlanok száma. Arra vonatkozóan, hogy az összes lakásállományból mennyi 

elégtelen lakhatási körülményű nincs pontos adat. A településen 150-200 olyan lakás van, ami 

lakatlan, használaton kívül van. Ennek oka, hogy az idősebb lakók elhunynak, gyermekeik akik más 

településeken élnek, alapítottak családot, nem költöznek haza, az ingatlanokat eladni pedig évekbe 

is beletelhet. 

Az önkormányzat jelenleg 8 bérlakással rendelkezik. 
 

3.4.1. bérlakás-állomány 
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3.4.1. c diagram 

A 3.4.1. tábla elemzésekor azt is láthatjuk, hogy az önkormányzati bérlakások szám az elmúlt 5 

évben csökkent. 2008.ban 11 db volt, 2012-ben 8 db. A bázisévhez (2008) képest 72%-ra csökkent. 

A bérlakás állomány a teljes lakásállomány 0,048 %-át teszi ki. A 8 db bérlakásból 1 db-nak nincs 

jelenleg használója. A bérlakások használói közül vannak gyermektelen párok, gyermekes családok 

is. A lakások bérlői közül legalább az egyik fő rendelkezik munkajövedelemmel. 

3.4.2. szociális lakhatás 
 
Szociális lakásállománnyal nem rendelkezik az önkormányzat. 

 

3.4.3. egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal nem rendelkezik az önkormányzat. 
 

3.4.4. elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
3.4.2. diagram 

Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetekről nincs adat önkormányzat adatbázisában. A 

hajléktalanság nem veszélyeztetett lakhatási helyzetből alakultak ki, hanem a családi kapcsolatok 

elmérgesedése miatt. Szerencsére a hajléktalanság kérdését családi, baráti segítséggel lehet 

enyhíteni. A településen élő/élt hajléktalanok jellemzően nem közterületen élnek,  hanem az 

éjszakai lakhatást meg tudják oldani, ha másképp nem, mint szívességi lakásfelhasználó. Az 

önkormányzat és a családsegítő szolgálat nyújt segítséget esetükben az ügyeik intézéséhez, szükség 

esetén hajléktalanszállóban történő elhelyezésükhöz. 
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3.4.5. lakhatást segítő támogatások 

 

 

3.4.3. diagram 
3.4.3. táblázat elemzésekor látható, hogy 2008-2011 között 66-ról 156-ra emelkedett azok száma 

akik lakásfenntartási támogatásban részesülnek, tehát 2, 36 szorosára. A növekvő tendencia egyik 

oka a látható, és érezhető lakásfenntartási nehézségek. A másik oka, hogy a lakosságnak nem 

minden esetben van tudomása arról, hogy milyen pénzbeli és természetbeni segítséget kérhetnek. 

Fontos tehát az önkormányzat és hátrányos helyzetű családokkal, emberekkel foglalkozó 

intézmények információt nyújtó, közvetítő szerepe. 

3.4.6. eladósodottság 

Komoly probléma a településen az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat 

elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe 

jutók számának megállapításához nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 

válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 

Jövedelem-viszonyok 

A Központi Statisztikai Hivatal 2010. októberben elkészített Gazdaság és Társadalom című 

kiadványa adatainak alapján látható, hogy a Dél-Alföldi régióban a második legalacsonyabb az 

átlag nominális jövedelem. A régión belül a megyei mutató, ennél is kevesebb 108. 844 forint, a 

nettó jövedelmek növekedése elmarad az országos átlagtól, sőt vidéki viszonylatban sem vagyunk 

előnyös pozícióban.8  

Nettó nominális jövedelem (2010. I-III. negyedév) 

Régiónként 

8 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel21010.pdf 
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Budapest Közép- 

Magyarország 

Közép-

Dunántúl 

Nyugat-

Dunántúl 

Dél-

Dunántúl 

Észak-

M.o. 

Észak-

Alföld 

Dél-

Alföld 

161. 869 153. 437 123. 136 119. 283 114. 364 113. 524 108. 590 110. 523. 

 

A jövedelmek források szerinti összetételében a térség kedvezőtlen helyzete tükröződik vissza. A 

jövedelmek források szerinti megoszlása szoros összefüggésben van a háztartások létszámának 

tevékenység szerinti megoszlásával, illetve a jelentős számú megváltozott munkaképességű és 

kisnyugdíjas lakosok számával. 

Jellemzően: 

• az aktív keresők aránya kisebb, mint az eltartottaké (gyermekkorú, felnőtt eltartott) 

• magas a munkanélküliek aránya (számos családban csak az egyik szülő dolgozik, vagy 

egyik sem) 

• a lakosság jelentős része nyugdíjas (kisnyugdíjas, rokkant nyugdíjas- alacsony 

jövedelemmel) 

• alacsony jövedelem mellé, magas kiadások párosulnak (közüzemi számlák, étkezés, 

ruházkodás, tisztálkodás, háztartás, és lakásfelszerelés) 

• szociálisan hátrányos helyzetűek száma magas- (egyszülős család, elvált szülők, 

többgyermekes családok, kisebbségek) 

Az elmúlt években sajnálatos módon nő a családok közüzemek felé való eladósodása. Ennek súlyos 

következménye a szolgáltatások megszüntetése. Így vannak már olyan családok, akik 

villanyvilágítás, vagy gázfűtés nélkül maradtak, napjainkra már a vízdíj fizetésével is vannak 

problémák. Ezzel együtt a gyermekek ruháztatása, élelmezése sem minden esetben megoldott. 

A közüzemi kikapcsolások száma- a családsegítő szolgált információi alapján- évről-évre nő, és 

nincs is mindegyikről tudomásunk, mert sok esetben a család szégyelli a kialakult helyzetek.  

A 2012-es évben a családsegítő szolgálat részt vett a Máltai Szeretetszolgálat és az EDF 

DÉMÁSZ által kezdeményezett pályázaton, amely 2012. 02. 15- 2012. 07. 31-ig futott. A 

pályázaton négy kategóriában lehetett részt venni, úgymint szolgáltatásból kikapcsolt, 

kikapcsolási értesítőt kapottak, díjhátralékosok, rendszeresen fizető, de nehéz szociális helyzetben 

lévők. A Máltai Szeretetszolgálat 50 % önrész mellett, kifizette a tartozás másik felét. Az önrész 

befizetését 3 részletben lehetett teljesíteni. A szolgálat 14 család pályázatát készítette el. 

Elmondható, hogy mind a 14 pályázó nyert, sajnos az önrészek befizetésének nehézsége miatt 

többen nem tudtak élni a lehetőséggel. Azoknak, akik jelezték nehézségeiket a szolgálat határidő 

módosítást, illetve az önrészek több részletben történő befizetését tudta elérni.9  

9 Az éves gyámügyi beszámoló elkészítéséhez szükséges gyermekjóléti szolgálat 2012. évi szakmai munkájáról 
készített átfogó értékelés  
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3.4.7. lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

Dunapataj közigazgatási területe kiterjedt, hozzá tartozik a Szelidi- tó, illetve annak üdülőterülete. 

A területen lévő nyaralók nagy többsége közműszolgáltatással el vannak látva, gázszolgáltatás nem 

megoldott, révén, hogy többségében szezonális lakhatásra szolgálnak az ingatlanok, így a téli 

időszak holtidő az üdülőterületen . A település területéhez több tanya is hozzátartozik. Elmondható, 

hogy a víz, és áramszolgáltatás szinte mindenhol megoldott. A tanyák egy része mai is állattartásra 

szolgál, némelyiknek állandó lakosa is van. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

A fenti pontokat nem áll módunkban kifejteni, hiszen a településen nincs telep, vagy szegregátum. 

3.5.2. a telepen/ szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

A fenti pontokat nem áll módunkban kifejteni, hiszen a településen nincs telep, vagy szegregátum. 

3.5.3. szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

A fenti pontokat nem áll módunkban kifejteni, hiszen a településen nincs telep, vagy szegregátum. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

A fejezet tárgyalása előtt érdemes a jogszabályi környezetet megtekinteni. Elsőként az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a 

fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az 

iskola-egészségügyi ellátásról.  A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi 
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feladatok körében gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, biztosítja 

a rovarok és rágcsálók irtását, folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi 

helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját 

hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a 

szükséges intézkedések meghozatalát. Együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, 

munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja 

és aktívan kezdeményezi ezeket. A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az 

állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. Az 1993. évi III. törvény Szt. értelmében a 

személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi 

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

szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó 

szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a 

lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. Az 

Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

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

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

szükségletek kielégítése során.  

 
3.6.2. diagram 
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3.6.3. diagram 

3.6.2. táblázat elemzésekor látható, hogy 2010-ig a közgyógyellátást igénylők és arra jogosultak 

száma növekvő tendenciát mutat. Az ellátás a szociálisan rászorult személy részére jár, -

egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához- az egészségügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki 

közgyógyellátási igazolványt alanyi, normatív és méltányossági alapon. 2013. január elsejétől az 

önkormányzatnak nincs hatásköre a közgyógyellátás normatív alapú jogcíméhez, az a Járási Hivatal 

hatáskörébe tartozik. A településen a méltányossági alapú közgyógyellátás megítélésének hatásköre 

maradt. Méltányossági közgyógyellátást az a személy kaphat, aki nem fér bele az első kettő 

csoportba és az önkormányzati helyi rendeletben foglaltaknak megfelel. Méltányossági ellátást a 

jegyző jogosult megállapítani. 

3.6.3. tábla adatsorain megfigyelhető, hogy az ápolási díjat igénybevevők száma hullámzó képet 

mutat. Évről évre nem számottevően, de változik az ellátást igénylők száma. 2008 – 2011 között 

csökkenő tendencia volt látható. 

3.6.1. az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való 
hozzáférés  
 

A település lakosságának biztosított az egészségügyi alapellátásokhoz és szakellátáshoz való 

hozzáférés. 

Az egészségpolitika a gyógyítás területén az alapellátás prioritását hangsúlyozza. A háziorvosi 

ellátás hatékony, a beteg által könnyebben elérhető és nem utolsó sorban olcsóbban nyújt definitív 

ellátást. Ez belátható, mivel a háziorvos ismeri betege családi, lakóhelyi, munkahelyi körülményeit; 

ismeri betegsége előzményeit, veszélyeztető tényezőit és lelki problémáit. 
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Sajnos lakosságunk egészség-kultúrája elszomorító. Felmérések azt mutatják, hogy a lakosok 

jelentős részénél nem szerepel első helyen az egészség, mint érték. Továbbá aggasztó, hogy a 

lakosság nagy része küzd mentális problémákkal.  

Napjainkban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az egészség-nevelésre. Már gyermekkorban 

tudatosítani kell a higiéniai elvárások, az egészséges táplálkozás elveit, a testmozgás 

szükségességét, a dohányzás és alkoholfogyasztás hátrányos hatásait. 

 
Háziorvosi szolgálat 
 

Dunapataj Nagyközség területén a felnőtt lakosság háziorvosi ellátása két körzetben 

történik.  Az I-es körzet háziorvosa Dr. Váradi Beáta, a II –es háziorvosi rendelő a nagyközséghez 

csatolt Bödd – pusztát is ellátja, háziorvos Dr. Tóth Mónika. Mindkét doktornő egyéni 

vállalkozóként végzi tevékenységét. Dr. Váradi Beáta vállalkozása a Dr. Váradi Med Bt, míg Dr. 

Tóth Mónika vállalkozása a Medical-Tm Bt. 

  A napi rendelési idő megosztott, délelőtt és délután is van a településen házi orvosi ellátás.  

Cél a lakosság folyamatos egészségügyi ellátása, az állandó készenléti szolgálattal, és a hétvégi 

összevont ügyeletekkel.  Mindkét rendelőben egy orvos és nővér dolgozik.  Az orvos és a nővér 

munkaprogramja megoszlik a rendelői szolgálat és a betegek házi látogatása között (kezelések, 

injekciózások, kötözések.)  

A lakosság körében leggyakrabban az időskor betegségei, ezek között is leginkább az agy 

érelmeszesedés fordul elő. Az időskori betegségeken kívül egyre nagyobb számban fordulnak elő 

hypertonia, szív- és érrendszeri problémák, pszichés valamint daganatos megbetegedések, továbbá 

izületi megbetegedések és allergia. 

Korcsoportonként megvizsgálva a leggyakrabban előforduló megbetegedéseket megállapítható, 

hogy  

• 14 éves kor alatt meghűléses légzőszervi megbetegedések valamint a különféle allergiák 

okozzák a legtöbb egészségi problémát; 

• 15-39 év között szintén légzőszervi betegedések, allergia, szív- és érrendszeri, valamint 

pszichés megbetegedések a leggyakrabban előforduló problémák; 

• 40-59 év közötti lakosság körében agyi- és szívrendszeri megbetegedések, 

anyagcserezavarok, mozgásszervi betegségek, pszichés zavarok és egyre emelkedő arányban 

daganatos megbetegedések fordulnak elő leggyakrabban; 

• 60 év feletti idős lakosság körében szív- és érrendszeri megbetegedések, mozgásszervi 

problémák, bélrendszer működési zavarai, anyagcsere működésének zavarai valamint 

hypertonia okozzák a legtöbb megbetegedést. 
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A magas halálozási arányszámot okozó halálokokat vizsgálva megállapítható, hogy leggyakrabban 

agy és szívérrendszeri betegségek valamint daganatos megbetegedések vezetnek halálhoz. 

További megbetegedések, amelyek nem túl kiemelkedők, de figyelemre méltóak, szintén 

országos átlag, az anyagcsere betegségek, magas vércukorszint, és magas vérzsír szint.  

Mozgásszervi megbetegedések is találhatóak, ilyen: idült izületi gyulladás, csontritkulás és az 

agyvérzés szövődményeként a végtagbénulás.  Országos átlag szerinti arányban vannak a 

pszichiátriai kórképek, mint a szorongás, depresszió, pánikbetegség.  Országos átlagot mutat az 

alkoholbetegség is, gyomorsavtúltengés, bőrbetegségek, mint: lábszárfekély, pikkelysömör, idült 

ekcéma.   

Pozitívumként említhető, hogy évente több alkalommal van emlőrákszűrés (mammográfia), 

méhnyakrákszűrés, tüdőszűrés, mely Baján és Kalocsán megoldott.   

Házi gyermekorvosi szolgálat 

Gyermek háziorvosi ellátás is működik a településen, egy vállalkozó házi gyermekorvos Dr. Wéber 

Éva, és egy nővér dolgozik a rendelőben.  Feladatuk a település gyermekeinek egészségügyi 

ellátása 18 éves korig. 

Dr. Wéber Éva látja el az iskolaorvosi teendőket is, melynek keretében, a gyermekorvos az 

iskolában és az óvodában folyamatos szűrővizsgálatot végez. Az óvodai szűrővizsgálatok 

elsősorban az iskola érettségre terjednek ki, ezen kívül a látás és a helyes testtartás folyamatos 

ellenőrzésére kerül hangsúly. Folyamatosan végzik az oltások beadását, és a szülőket felvilágosítják 

az ajánlott védőoltásokról, és a különböző fertőzőbetegségek kivédéséről.  Az iskolai 

szűrővizsgálatok, közé tartozik a testmagasság, testsúly, látás és vérnyomásmérés.  A felvilágosító 

tevékenység elsősorban a higiénés szabályok fontosságára valamint a nemi élet kérdéskörére terjed 

ki.  

A házi gyermekorvosi rendelőben a napi átlag betegszám 35 – 37 – re tehető. 

Leggyakoribb betegség a felsőlégúti hurut.  Országos átlag alatti arányban van az allergia és az 

asztma. A szívbetegség is, a fejlődési rendellenesség is, és a vesebetegség is országos átlagot mutat. 

Elmondható az, hogy a településen éhező nincs, a fejtetvesség nem mérvadó, de állandóan 

jelentkező probléma. Mozgásszegény életmód jellemzi a település gyermekeinek 60% - át. Gyakori 

a gerincferdülés is. 

   

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

2008 0 21009 8307 

2009 0 24986 10509 
2010 0 25237 11120 
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2011 0 24918 10680 
2012 0 25417 10738 

5.3.2. táblázat (részlet) 

Fogorvosi szolgálat 

Dunapatajon fogorvosi szolgálat működik. A fogorvosi rendelést Dr. Dávid Gyöngyi látja el, 

egyéni vállalkozóként. Minden pénteken iskola fogászati rendelést tart. 

  Feladatai: a lakosság fogászati ellátása, az iskoláskorúak évenkénti rendszeres szűrése, a 

romlott fogak szakszerű ellátása. Ha szükséges, a gyermek fogszabályzásra megfelelő szakintézetbe 

való beutalása.  

A lakosság fogászati kultúrája fejlődést mutat. Vannak ugyan, akik az évi kötelező szűrést 

elhanyagolják, ők azok, akik a fogtömések, fogpótlások jelentőségét nem ismerik fel, náluk a 

foghúzás a kezelés egyetlen eszköze. Az elhanyagolt fogazatok miatt gyakoriak az 

emésztőrendszeri és a gócbetegségek. Étkezések után az óvodában is mosnak fogat a gyerekek, 

nagy segítség az is a maradék fogak fejlődésében, hogy fluor tablettát kapnak.  Az iskolások évente 

két alkalommal vesznek részt szűrővizsgálaton.  

Sajnos, a szülők gyakran nem partnerek a kiszűrt gyerekek kezelésében, illetve az otthoni fogápolás 

feltételeit sem biztosítják. 

Védőnői szolgálat 

A védőnői szolgálat felett a munkáltatói jogkört Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő Testülete gyakorolja. A védőnői státuszt Kovácsné Lisztmaier Terézia látja el, 

segítségére van heti 12 órában (prémium évei alatt) Szántó Ambrusné. 

Komplex családgondozás: 

a) Csecsemő, kisded –kisgyermekgondozás 

b) Otthoni látogatások 

c) Megfelelő gondozási, nevelési tanácsok adása 

d) A gyermek testi szellemi fejlődésének megfigyelése, adminisztrációja 

e) Várandós gondozás, otthoni látogatások, megfelelő tanácsokkal való ellátás, tanácsadások 

szervezése lebonyolítása, adminisztrációja 

f) Iskolai feladatok: tisztasági vizsgálatok, szűrővizsgálatok, egészségnevelés 

g) Óvodai feladatok: tisztasági vizsgálatok, szűrés 

Vérvétel, véradás 

Heti egyszeri alkalommal biztosítjuk a falu lakosai számára a vérvételt.  Ezt a szolgáltatást 

rendszeresen kihasználják az emberek, mellyel időt és fáradságot takarítanak meg.  Véradásra évi  3 

alkalommal kerül sor, mintegy 30-40 fő véradóval.  
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Dunapataj Nagyközség Önkormányzata gondoskodik arról, hogy a levett vérkészleteket vizsgálatra 

beszállítja a Kalocsai Kórház laborjába, majd onnan az eredményeket elhozza az orvosi rendelőbe. 

Gyógyszerellátás: 

Dunapataj területén egy gyógyszertár működik, a Coronilla gyógyszertár. Tárgyi és személyi 

feltételei az ÁNTSZ követelményeknek megfelelnek. Nyitvatartási időn túl hét közben és hét végén 

az ügyeletes orvosok kézi patikából látják el a betegeket, szükség esetén a legközelebbi ügyeletes 

gyógyszertár Kalocsán, 15 km-re található. 

Az egészségügyi szakellátáshoz való hozzáférés, hiszen Kalocsán működik a Bács-Kiskun megyei 

Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Kalocsai Telephelye.  

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

Mint már fenn említettük a településen széles körű a gyermekek, és a felnőttek részére szervezett, és 

megtartott szűrések. A védőnő és a házi gyermekorvos minden évben szűri az iskoláskorúakat 

(látás, hallás, testsúly vonatkozásában). A védőnő a kisgyermekek részére megtartja a 2 éves, 3 

éves, 5 éves záróvizsgásatokat (látás, hallás, testsúly). Minden évben vizsgálja a gyermekeket 

(óvodában, iskolában is) az élősködők megtelepedése szűrése végett. Az iskola fogászat keretén 

belül szűrésre kerül a gyermekek fogászati állapota. 

3.6.3. fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés megoldott, hiszen a település 20 km-es 

vonzáskörzetében Kalocsán működik a Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem 

Oktató Kórháza Kalocsai Telephelye.  

3.6.4. közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak 
megjelenése 

Az önkormányzat számára mérvadó, hogy a közétkeztetésben az egészséges táplálkozás 

megjelenjen. A közfoglalkoztatás keretén belül zöldségeket (uborka, burgonya, paradicsom, 

paprika) termelnek, amelyek beszolgáltatásra kerülnek a helyi Konyhára. Ezeket a nyers 

alapanyagokat használják fel a közétkeztetésben, így részben önellátó a település. Fontos a saját 

alapanyag megjelenése az önkormányzati közétkeztetésben, hiszen így biztos ellenőrzött 

alapanyagok kerülnek felhasználásra, másrészről pedig az előállítás olcsóbb, mint az alapanyagok 

külső termelőtől való megvásárolás. Meg kell említeni, hogy a nyári szociális gyermekétkeztetés 

lebonyolításához szintén segítséget nyújt a helyi alapanyag. 
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3.6.5. sportprogramokhoz való hozzáférés  

A településen minden évben megrendezésre kerül a Falukupa, ami a kispályás futballt kedvelőket 

hivatott kiszolgálni. Kétévente megrendezik a Takács Kupát, ahol szintén futball csapatok 

jelentkezését várják. Dunapataj a megyei labdarugó bajnokság 3. osztályában indult, így a helyi 

sportpályán minden második héten futballmérkőzés várja az érdeklődőket. Meg kell említeni, hogy 

futball utánpótlás oktatás is jelen van a településen, segítve ezzel azt, hogy a gyermekek hasznosan 

tölthessék el szabadidejüket. Az általános iskola keretein belül atlétika és tömegsport szakkör 

működik. Minden év augusztus 20-ai hétvégén Dunapataj –Szeliden megrendezik a Betavéd kupát. 

A  kétnapos rendezvény sorozat fogathajtó, és hátas lovas ügyességi verseny számok megrendezését 

foglalja magába. Ugyanígy Szeliden rendezik meg minden évben a Family kupát, amelyre szintén a 

focit nézőket, és a sportot űzőket várják szeretettel. 

A településen –főleg a gyermekek vonatkozásában- hiánycikként jelentkezik a lányok/ nők által 

szerethető sportágak (kézilabda, röplabda, akár kosárlabda) 

 
3.6.6. személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés 
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint más (egészségi, mentális) problémák megoldásában. 

Cél: a szociálisan rászorulók részére olyan szociális ellátás biztosítása, amely lehetővé teszi az 

ellátott hosszabb ideig saját otthonában, lakókörnyezetében történő biztonságos életvitelét. 

A személyes gondoskodás a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat foglalja 

magába. 

A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül a családsegítés, a 

házi segítségnyújtás, étkeztetés. Jelen van az idősek nappali ellátása (idősek klubja), illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatás. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat szakfeladatait a Térségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dunapataj Telephelye végzi. Az idősek klubja, az 

étkeztetés, a házi segítségnyújtás szakfeladatait a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény által 

fenntartott Gondozási Központ végzi. 

3.6.7. hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Hátrányos megkülönböztetésre, és az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére a 

szolgáltatások nyújtásakor nincs tudomásunk. 
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3.6.8. pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 
szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein 
belül 

A pozitív diszkrimináció főként a szociális ellátórendszer keretén belül látható. A hátrányos 

helyzetű személyek, idősek, gyermeket nevelő családok számos pénzbeli és természetbeni 

ellátásban részesülnek (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

közgyógyellátás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). 

Dunapatajon- az állam által kötelezően előírton túl- az egyszeri újszülött támogatás. 

 
 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

3.7.1. közösségi élet színterei, fórumai 

A településen számos program van az évben mely alkalmat ad arra, hogy az itt élők 

kikapcsolódhassanak, szórakozhassanak. A teljesség igénye nélkül megemlítendők a 

sportrendezvények, az augusztusban Dunapataj- Szeliden tartott Halászléfőző verseny, Betavéd 

kupa, Motoros találkozó. Szeptemberben tartandó Falunap, az októberben megrendezésre kerülő 

Szüreti bál. A báli szezonban a Farsangi Bál, a Sportbál, Batyus bál, a Szülők-nevelők bálja mind-

mind várja a szórakozni vágyókat. Egész nyáron több programmal kerül megrendezésre a Zenés 

Nyári Esték elnevezésű sorozat. Dunapataj- Szeliden szombatonként diszkó és utcabál fogadja az 

érdeklődőket. 

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

A településen élő roma kisebbséggel nincs etnikai konfliktus. 
 
3.7.3. helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, 
önkéntes munka stb.) 
 

Az 2012-es évben indult a családsegítő szolgálat szervezésében a ruhagyűjtés és ruhaosztás 

programja. A gyűjtés folyamatos, így akinek megunt, de még használható ruhadarabja van, az 

behozhatja a szolgálat irodájába, illetőleg a Gondozási Központba. Segítség ez az 

adományozóknak is, hiszen a ruhákkal, amik még hordhatók, és sajnálják kidobni, tudnak segíteni 

másokon. Otthon sem foglalják a helyet, de kidobni sem kell a még jó állapotban lévő ruhákat. 
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Az összegyűlt ruhák osztása is állandósult. A rászorulók előtt nyitva áll a szolgálat és a Gondozási 

Központ ajtaja is. Elmondható, hogy szinte nincs olyan nap, hogy ne jöjjön be ruháért egy-egy 

rászoruló, így a ruhák folyamatosan áramoltatva vannak. 

2012-ben áprilisban és októberben is megszerveztük az ingyenes ruhabörzét. Az áprilisi osztás 

örömünkre sikert aratott, közel 80 ember vett részt rajta. Az októberi osztáson már több mint 100 

ember válogatott. Civil felajánlásként a szolgálat részesült egy kisebb élelmiszeradományban is, 

ami 5 arra rászoruló család között került szétosztásra. 2012-es év végén indult kezdeményezésem, 

hogy a helyi élelmiszer boltoktól élelmiszeradományban részesüljek, és azt kioszthassam. Pozitív 

visszajelzést kaptam több élelmiszerbolt tulajdonosától, vezetőjétől is. A Katolikus Káritász és a 

DM üzlethálózata felajánlása jóvoltából decemberben 24 db pelenkacsomagban részesült a 

szolgálat, két méretben. A pelenka adományok kiosztása folyamatos volt átnyúlva 2013-ba is, 

segítve ezzel az anyukát, és a kisgyermekeket is. Volt olyan kismama, fiatal anyuka, aki több 

alkalommal is kapott az adományból10. 2013-as évben nagyobb mennyiségű ruhaadományban 

részesült a családsegítő szolgálat, amelynek szétosztása áprilisban megtörtént. Az ingyenes 

osztáson közel 300 személy vett részt. 

 

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

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség érdekképviseletével, esélyegyenlőségének 

megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a 

nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira. A helyi nemzetiségi önkormányzat 

önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással 

összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a 

közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. A helyi önkormányzat 

a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati 

működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 

feladatok ellátásáról. 

10 A gyámügyi beszámoló elkészítéséhez szükséges gyermekjóléti szolgálat 2012. évi szakmai munkájáról készített 
átfogó értékelés 
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A Dunapataji Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban DRNÖ) alelnöke szolgáltatott 

számunkra információt működésükkel kapcsolatosan. A DRNÖ a roma kisebbség számára biztosítja 

a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, tanácsadást, továbbirányítást. Fontos szolgáltatások 

ezek, hiszen a lakosság nagy részének hiányosak az információi az általuk igénybe vehető 

szolgáltatásokról, pénzbeli, természetbeni juttatásokról.  A DNRÖ rendszeresen szervezett az elmúlt 

években ingyenes ruhaosztást, illetve élelmiszerosztást. A „ Pataji Ősz” elnevezésű rendezvény 

sorozat alatt a DRNÖ is állít sátrat, és az általuk főzött ételt ingyen osztják.  

Fontos szerepe van a kisebbségi önkormányzatnak a különböző közfoglalkoztatási programok 

szervezésében is. 2008-tól parlagfű mentesítéssel kapcsolatos tevékenységeket látták el a 

Kisebbségi Önkormányzat által közfoglalkoztatás által munkát vállaló személyek. 2010-ben 20 főt 

foglalkoztattak adminisztrációs tevékenységre. 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban a szociális 

földprogram elnevezésű közfoglalkoztatási program működtetésében is nagy szerepet vállaltak. 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete 16/2011.(VII.20) önkormányzati 

rendelete a szociális földprogramról szabályozza, hogy a szociálisan rászorult dunapataji lakosok 

számára ingyenes földhasználatot biztosít. Az önkormányzat az szociális program lebonyolításával 

a DRNÖ-t bízza meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Dunapataji 

Településgazdálkodási Intézmény látja el. A kedvezményezettek részére a területrészek 

kijelöléséről, bérbeadásáról a Nemzetiségi Önkormányzat gondoskodik. A földműveléshez 

szükséges kéziszerszámokat, vetőmagot, növény védőszereket szintén a Nemzetiségi Önkormányzat 

biztosítja, a földprogram forrásainak terhére. A termés a kedvezményezettek tulajdonába kerül, 

illetve minden évben meghatározott mennyiséget beszolgáltatnak a közétkeztetés számára. Az 

önkormányzat a szociális földprogram lebonyolítása érdekében együttműködési megállapodást 

kötött a Nemzetiség Önkormányzattal. Jelenleg 20 főt foglalkoztatnak a program keretében.  

A DRNÖ és az önkormányzat szorosan együttműködik. Az önkormányzat 50/2012.számú 

határozata alapján a Nemzetiségi Önkormányzat jogosult a költségvetési koncepciót, vagy rendelet 

tervezetet elfogadni, véleményezni, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat programokat szervez, 

vagy vállal át, például a Patai Ősz rendezvényei alatt. A DRNÖ elnöke tagja az Önkormányzat által 

fenntartott Szociális Kerekasztalnak is. 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
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Mélyszegénységben élők száma évről-évre 

nő 

visszaszorítás munkahelyteremtő programok 

helyben képzési, átképzési programok 

Tartósan magas az állástalanok száma Munkahelyteremtés, akár adócsökkentéssel 

Közfoglalkoztatási programok megszervezése, 

lebonyolítása 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

Még mielőtt a gyermekek helyzetének elemzésébe belekezdünk fontos általánosságban beszélni a 

Dunapatajon élő kiskorúakról. 

Elmondható, hogy sajnálatos tendencia, de a gyermek születések száma évről-évre jócskán elmarad 

az adott évben elhunyt személyekétől. A 18 év alatti gyermekek aránya a lakossághoz viszonyítva 

egyre kevesebb, jelenleg 497 fő, ami az összlakosság 14, 73 %. A lány gyermekek aránya 6, 67%, a 

fiúgyermekeké 8, 06% az összlakossághoz képest.  

Évek óta megfigyelhető, hogy a családok életszínvonala csökken, ezzel együtt a velük együtt élő 

gyermekeké. A fennálló gyermekszegénység hívta életre a veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet, 

valamint a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát is. 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont). Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja a közoktatásról 

szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja 

tartalmazni11. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a 

gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi 

körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos 

helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén 

11 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
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a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő 

önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos 

helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. A jegyző összesíti a települési 

önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 

tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az 

illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)12 

Fontos, hogy ha egy gyermek veszélyeztetettsége, hátrányos helyzete bizonyítást nyert, a szociális 

és gyermekvédelmi rendszer kiterjedt hatáskörrel, több pillérre támaszkodva próbál javítani, a 

fennálló veszélyeztetettséget megszüntetni. 

Első pillér a természetbeni, pénzbeli ellátások rendszere. Ezen belül a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj állam 

általi megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során 

sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. Kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és 

nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, 

átmeneti bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 

20/B. § (1). Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

igénybevételére. Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve 

négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába 

járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli 

támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1). Második pillér a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni 

ellátása, és a gyermekek átmeneti gondozása. A harmadik pillér a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, 

a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A negyedik pillér a gyermekvédelmi gondoskodás 

12 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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keretébe tartozó hatósági intézkedések a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes 

hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet 

elrendelése, az utógondozás elrendelése. A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás 

keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a 

gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes 

képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni 

nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a 

családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket 

védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: a gyermekek védelmét biztosító 

hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek (Gyvt. 16. §), a gyermekjóléti 

alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, a 

helyettes szülő, nevelőszülő, a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának 

orvoslása érdekében feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, az 

áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,  a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  

 
4.1.1. veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 
szociális, lakhatási helyzete   
 
A településen  minden évben elkészül a veszélyeztetett gyermekek listája, az utóbbi két évben az 

általános iskola gyermekvédelmi felelőse, illetve a védőnő bevonásával. Elmondható, hogy a szülők 

problémái, körülményei hatnak a gyermekek helyzetére is, s a hátrányos helyzetből esetenként 

veszélyeztetettekké válnak. 2011-es évben 58 fő veszélyeztetett gyermeket tartott a szolgálat 

nyilván, 2012-ben számuk 67 fő. A gyermekek nagy részével a Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársainak van kapcsolata. 
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Elmondható, hogy  évről-évre növekszik a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos devianciák. 

Közöttük is a 14-17 éves korosztályban. Ebben a problémában is fontos az, hogy a jelzőrendszer, 

jelen esetben az iskola mennyire együttműködő. Sajnos az a tapasztalat, hogy van olyan intézmény, 

amely nem tartja be a jogszabály által előírt 10 igazolatlan óra utáni jelzést. Nehezíti az 

együttműködést, ha a csavargás a gyermek életformájává válik, legtöbb esetben nem lehet 

hatékonyan kezelni a problémát. Igazolatlan iskolai mulasztások miatt 2012-ben 70 esetben 

kaptunk jelzést. 

A jelzőrendszeri tagok a védőnő, az óvodai és általános iskolai gyermekvédelmi felelős, a helyi 

körzeti megbízott, általános iskolai fejlesztőpedagógus, házi gyermekorvos esetenként 

magánszemélyek, civilszervezetek. 

2012-es évben a törvényi előírásoknak megfelelően meg lett tartva az éves gyermekvédelmi 

konferencia. Melyhez a jelzőrendszeri tagok a beszámolóikat elkészítették. A beszámolók alapján 

értékeltük a 2011-es évet az együttműködésünk tükrében.  

Szakmaközi megbeszélésre az év folyamán 5 alkalommal került sor. 

Esetkonferenciát 28 alkalommal tartottak a szolgálat családgondozói. Az esetkonferenciák során 

egy-egy gyermekkel kapcsolatban a legaktuálisabb problémákat beszéljük meg, többnyire a szülő, a 

tanító, és a gyermek bevonásával. Úgy gondolom, hogy az előző évekhez képest a jelzőrendszeri 

tagok együttműködése javuló tendenciát mutat. A szakmaközi megbeszélés, esetkonferenciák 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy megbeszéljük aktuális gondjainkat, tájékoztassuk egymást. 

Természetesen a hirtelen felmerülő problémákat telefonon, személyes találkozás során is 

megvitatjuk, keressük egymást. 

 

4.1.1. diagram 
 

A diagram elemzésekor jól látható, hogy a veszélyeztetett gyermekek létszáma évről-évre 

számottevően nő 2008-as évhez viszonyítva 9,57-szorosára nőtt számuk. 2011-hez képest 1,15-
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szorosára nőtt. 2011-ben a védelembe vételek száma 9 volt, 2012-ben 6. A 2011-es magas számot 

az akkor hatályos jogszabály eredményezte, mely alapján a tankötelezettségét 50 igazolatlan órát 

meghaladóan elmulasztókat védelembe kellett venni. Az összes védelembe vételből 6 

tankötelezettség elmulasztása okán volt. Ez a jogszabály 2012. január elseje óta nem hatályos.  

A 2012-ben védelembe vett gyermekek közül egy esetében volt tankötelezettség elmulasztása az ok, 

3 gyermeknél higiénés, és az egyik szülő alkoholizáló magatartása okán, 1 gyermek esetében 

szökés, magatartászavar miatt, 1 gyermeknél az édesapa és élettársa alkoholizáló magatartása, a 

gyermek nagyfokú veszélyeztetettsége. Fontos, hogy a gyermekjóléti szolgálat abban az esetben 

kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ha alapellátáson belül a probléma nem oldható, vagy a 

szülő hibájából, vagy önhibájából. 

 
4.1.2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 

meg. Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ,,hátrányos helyzetűnek” 

definiált gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak - míg ugyanazen körbe tartozó de 

legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát (halmozottan 

hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések.. 

 
4.1.2. diagram 

Az önkormányzat szociális ügyintézője adatbázisa alapján látható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma az elmúlt öt évben csökkenő 

tendenciát mutat. 2012-ben az ellátásban részesülők, már csak 86,42%-a volt a 2008-as 

számadatoknak. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben két gyermeket nevelő nagyszülő 

részesült. A csökkenő tendenciát eredményezheti, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő kiskorúak felcseperednek, az utánuk következő generáció pedig egyre 

kevesebb. 
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4.1.3. gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

Lásd 4.1.2., 4.1.4. pont. 
 
4.1.4. kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

2008 37 52 22 

2009 34 56 24 

2010 31 83 10 

2011 42 88 4 

2012 41 71 5 

4.1.3. tábla (részlet) 
 

A 4.1.3. tábla elemzésekor láthatjuk, hogy az elmúlt években, ha nem is mérvadóan, de nőtt azok 

száma, akik ingyenes étkezésben vesznek részt az óvodában. 2008-hoz képest 2012-re 10%-kal nőtt 

a ingyenesen étkezők száma, azonban a tavalyi évhez képest 1 fővel csökkent.  

Az általános iskolában ingyenesen étkezők száma a bázisévhez viszonyítva (2008) 36, 5%-kal nőtt a 

számuk. Azonban a 2011-es évhez viszonyítva 2012-ben 80%-ra csökkent az igénylők száma. 

Érdekes tendenciát mutat az 50%-os kedvezményre jogosultak számának változása, ugyanis a 

bázisévhez viszonyítva számuk 22, 72%-ra esett vissza. 

Látható, hogy mind a három iskolai étkezésben részesülő gyermekek száma az elmúlt 5 évben 

hullámzó képet mutatott. Jelenlegi csökkenő tendenciát magyarázhatjuk azzal, hogy az óvodás, 

iskoláskorú gyermekek száma egyre kevesebb. 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 

2007. évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 
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menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 

támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 

határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

A tavalyi évben 1 fő gyermek esetében kaptunk jelzést, hogy román állampolgárként már 5 éve 

Magyarországon tartózkodik. Magyar okiratokkal, TAJ- kártyával, személyi igazolvánnyal nem 

rendelkezik. Az ő esetében a szolgálat nagyrészt vállalt az okiratok beszerzésében, koordinálásában, 

a szülők meggyőzésében az okiratok szükségességéről. 

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A lakhatással összefüggő szabályozásról ld. a 3.4. pontot. 

Dunapataj Nagyközség közigazgatási területén nincs telep, vagy szegregátum. 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. Természetesen itt is 

szükséges fókuszba helyezni az esélyegyenlőség szempontjából különösen érintett 

gyerekcsoportokat. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, 

amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A gyermekek számára 

nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi szabályozás alapján a 

gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 

szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki 

egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi 

kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, 

kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi 

gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket 
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ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen 

figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján 

a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 

gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás 

keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 

képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) 

eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg 

főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit 

nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen 

szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is. 

 

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

 

 

4.3.1./a diagram 
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4.3.1. b. diagram 

 
A védőnői szolgálat felett a munkáltatói jogkört Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő Testülete gyakorolja. A védőnői státuszt Kovácsné Lisztmaier Terézia látja el, 

segítségére van heti 12 órában (prémium évei alatt) Szántó Ambrusné. 

Komplex családgondozás: 

h) Csecsemő, kisded –kisgyermekgondozás 

i) Otthoni látogatások 

j) Megfelelő gondozási, nevelési tanácsok adása 

k) A gyermek testi szellemi fejlődésének megfigyelése, adminisztrációja 

l) Várandós gondozás, otthoni látogatások, megfelelő tanácsokkal való ellátás, tanácsadások 

szervezése lebonyolítása, adminisztrációja 

m) Iskolai feladatok: tisztasági vizsgálatok, szűrővizsgálatok, egészségnevelés 

n) Óvodai feladatok: tisztasági vizsgálatok, szűrés 

A fenti diagramokból látható, hogy jelenleg 1,5 védőnői státusz van a helyi védőnői szolgálatra. Ezt 

a változást a csökkenő gyermekszám hívta életre. Számításaink során a 0-3 éves gyermek létszámát 

vettük alapul. Megfigyelhető, hogy 2009-ben egy védőnőre jutott 50, 3 gyermek, míg 2011-ben már 

csak 40 gyermek jutott egy védőnőre. Jelenleg 1, 5 álláshellyel számolva 51, 3 gyermek jut. Fontos 

adatok ezek a védőnői szolgálat leterheltségét vizsgálva. A hatályos jogszabály szerint egy védőnő 

maximum 250 gyermeket láthat el. Védőnői szolgálatunk ennél jóval kevesebb gyermek esetében 

látnak el védőnői feladatokat. Ennek pozitív visszacsengése, hogy így van idő bizalmi kapcsolatot 

kialakítani mind a szülőkkel, mind a kisgyermekekkel. A védőnői szolgálat munkatársai baráti 

szerepet is betölthetnek, akihez bátran fordulhatnak a kismamák, kisgyermekes szülők 

problémájukkal, gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsért. 
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4.3.2. gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, 
gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi 
gyermekorvosi praxisok száma) 
 

Gyermek háziorvosi ellátás is működik a településen, egy vállalkozó házi gyermekorvos Dr. Wéber 

Éva, és egy nővér dolgozik a rendelőben.  Feladatuk a település gyermekeinek egészségügyi 

ellátása 18 éves korig. 

Dr. Wéber Éva látja el az iskolaorvosi teendőket is, melynek keretében, a gyermekorvos az 

iskolában és az óvodában folyamatos szűrővizsgálatot végez. Az óvodai szűrővizsgálatok 

elsősorban az iskola érettségre terjednek ki, ezen kívül a látás és a helyes testtartás folyamatos 

ellenőrzésére kerül hangsúly. Folyamatosan végzik az oltások beadását, és a szülőket felvilágosítják 

az ajánlott védőoltásokról, és a különböző fertőzőbetegségek kivédéséről.  Az iskolai 

szűrővizsgálatok, közé tartozik a testmagasság, testsúly, látás és vérnyomásmérés.  A felvilágosító 

tevékenység elsősorban a higiénés szabályok fontosságára valamint a nemi élet kérdéskörére terjed 

ki.  

A házi gyermekorvosi rendelőben a napi átlag betegszám 35 – 37 – re tehető. 

Leggyakoribb betegség a felsőlégúti hurut.  Országos átlag alatti arányban van az allergia és az 

asztma. A szívbetegség is, a fejlődési rendellenesség is, és a vesebetegség is országos átlagot mutat. 

Elmondható az, hogy a településen éhező nincs, a fejtetvesség nem vészes, de állandó probléma. 

Mozgásszegény életmód jellemzi a település gyermekeinek 60% - át. Gyakori a gerincferdülés is. 

 
4.3.3. 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
A településen a gyermekek nappali ellátása nincs kiépítve, így nem rendelkezik bölcsödével, illetve 

családi napközivel. Az alacsony gyermeklétszám miatt ezekre igény nem is mutatkozik. 

Az óvodai ellátás, mint a közoktatási rendszer tagja, az önkormányzat által megoldott szakfeladat. 

Az óvoda férőhelyszáma 100, jelenleg 84 gyermek van beíratva. Az óvoda kihasználtsága 84%-os. 

Az óvodai csoportok száma 4, melyekből külön gyógypedagógiai csoport nincs, de az alapító okirat 

szerint minden csoportban lehet sajátos nevelési igényű gyermek, megvalósítva ezzel az integrált 

foglalkozást. Az óvodában megbízási szerződés alapján logopédus, és gyógypedagógus foglalkozik 

a fejlesztést igénylő, SNI-s, BTM-es gyermekekkel.  A gyermekek felügyeletét 8 óvodapedagógus, 

és 4 dajka látja el. 
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év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

2008 97 4 100 1 85 
2009 92 4 100 1 79 
2010 96 4 100 1 87 
2011 99 4 100 1 89 
2012 87 4 100 1 84 

4.4.3. táblázat (részlet) 

A 4.4.3. táblázatból látható, hogy a településen lévő 3-6 éves kor közötti gyermekek óvodai 

beíratása majdnem 100%-ban megoldott. A még mai hatályos jogszabály szerint, csak a betöltött 5 

éves gyermek számára kötelező az óvodai iskola előkészítő csoportban részt venni. 2013. 

szeptember 1-től a köznevelési törvény szerint, már minden betöltött 3 éves gyermek számára 

kötelező az óvodai ellátást igénybe venni.  

Egészségügyi ellátás alatt értendő a gyermekek szüleinek ismeretei, melyeket később átadnak a 

gyermeknek. Többször probléma, hogy a szülők saját tapasztalatlanságuk miatt nem tudják, hogyan 

öltöztessék az évszaknak megfelelően a gyermekeket, hogyan etessék az egészséges táplálkozásnak 

megfelelően.    

 

4.3.4. gyermekjóléti alapellátás 
 

Dunapatajon a Gyermekjóléti Szolgálat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményfenntartó Társulás intézményén belül működik, a Kalocsa térségi társuláson belül mikro-

társulásban. A mikro-társulás tagjai Dunapataj, Harta, Dunatetétlen, Öregcsertő, Szakmár, és 

Újtelek. A gesztor szerepet, és az ezzel járó feladatokat Öregcsertő Község látja el. 

 

Az 1997. évi XXXI. tv.(Gyvt.) alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit 

védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A Gyermekjóléti Szolgálat feladatához tartozik különösen: a településen élő veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása, a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 

támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a 

pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését 
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célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szabadidős programok 

szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget 

előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a 

gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését.13 

 

4.3.5. gyermekvédelem 

A gyermekvédelem alapvetően 4 pillérből épül fel. Első pillér a természetbeni, pénzbeli ellátások 

rendszere. Ezen belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás, a 

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Második pillér a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátások a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek napközbeni 

ellátása, és a gyermekek átmeneti gondozása. A harmadik pillér a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások az otthont nyújtó ellátás, az utógondozói ellátás, 

a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. A negyedik pillér a gyermekvédelmi gondoskodás 

keretébe tartozó hatósági intézkedések a védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes 

hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet 

elrendelése, az utógondozás elrendelése. 

A településen adott az első pillér, azt az önkormányzat szociális ügyintézője, a második pilléren 

belül a gyermekjóléti szolgáltatás. A harmadik pillér a településen nem működik. A negyedik pillért 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Járási Gyámhivatala Solti 

Kirendeltsége koordinálja, a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve.  A gyermekjóléti szolgálat 

családgondozója megteszi javaslatát a családból való kiemelésre (ha sem alapellátáson, sem 

védelem vétel keretén belül nem lehet megoldani a gyermek családban való maradását), a 

gyámhivatal pedig határozatot hoz a kiemelésre.  

 

13 Az éves gyámügyi beszámoló elkészítéséhez szükséges gyermekjóléti szolgálat 2012. évi szakmai munkájáról 
készített átfogó értékelés  
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4.3.6. krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 8/ 2011. (III. 28.) rendelete az egyes 

szociális ellátási formák szabályozásáról. A helyi rendelet a szociális törvénnyel és annak 

végrehajtási rendeletével együtt alkalmazandó. A képviselő testület a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátások közül az alábbi krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokat 

kívánta szabályozni helyi rendeletében:, átmeneti segély, temetési segély, személyi tulajdonban 

lévő lakásokban keletkezett károk enyhítését szolgáló szociális és lakáscélú támogatások.  

 
4.3.7. egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz 
való hozzáférés 

Kifejtve a 3.6.5. pontban. 
 
4.3.8. gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes 
tankönyv 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 

óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű 

tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.  

Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a 

vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 

kóros aktivitászavar). A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó 

támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy (2012-ben) legalább 44, 

legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkeztetését napi egyszeri 

melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen. A 

kedvezményekre vonatkozó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

az éves költségvetési törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, az éves költségvetési 

törvény végrehajtási rendelete a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
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gyermekétkeztetés céljából adott évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 

elszámolásának részletes szabályairól (2012-ben a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet) 

A településen 2012-ben ingyenes tankövben 139 fő. A nyári szociális gyermekétkeztetésben a 

tavalyi évben 62 gyermek részesült. A kedvezményezett gyermekek számáról mindig a 

gyermekétkeztetésre irányuló pályázat határozza meg. Dunapataj Nagyközség esetében a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 25%-a jogosult a nyári szociális gyermekétkeztetésre. 

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

A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban ld. a 4.4. 

pontot. 

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

A pozitív diszkrimináció főként a szociális ellátórendszer keretén belül látható. A hátrányos 

helyzetű személyek, idősek, gyermeket nevelő családok számos pénzbeli és természetbeni 

ellátásban részesülnek (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

közgyógyellátás, ápolási díj, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás). 

Dunapatajon- az állam által kötelezően előírton túl- az egyszeri újszülött támogatás. 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
 

Elsősorban néhány fogalmat kell tisztázni a kiemelt figyelmet igénylő és a fogyatékkal élő 

gyermekek vonatkozásában. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók a sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló (SNI), beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

(BTM), kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt definíciót. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 
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zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók Beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített 

vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

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

gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek 

vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. 

pont). Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, 

amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek 

megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez 

közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul. 

 
4.4.1. a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 

Az óvodai ellátást résztvevő gyermekek közül 46 fő hátrányos helyzetű, ebből és 19 halmozottan 

hátrányos helyzetű is. Százalékosan kifejezve a gyermekek 54, 76%- a. A hátrányos helyzetű 

gyermekek közül 1 fő részesül gyógypedagógus általi megsegítésben. 

 
 

 
4.4.8. diagram 
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A 4.4.8. diagram elemzésekor látható, hogy évek óta kiegyensúlyozottan 10 fölötti osztályszámot 

tud indítani. A hatályos jogszabályi rendelkezés szerint osztály csak 15 fő felett lehet indítani. 

Sajnálatos tendencia, hogy egy- egy évfolyamon csak egy osztályt tudnak elindítani. 

 
4.4.7. diagram 

A 4.4.7. táblázat elemzésekor látható, hogy az iskola tanulóinak létszáma évről-évre kevesebb. 

2012-ben 211 fő volt az intézmény tanulója, ebből 93 fő 1-4.osztályba jár, és 118 fő felső tagozatos. 

2011-hez képest az alsósok száma 8%-kal nőtt, a felsősöké viszont 17%-kal csökkent. Itt is érezhető 

a település demográfiai folyamatai. A diagram arra is hivatott, hogy érzékeltesse, hogy az összes 

tanulóból mennyi veszi igénybe az iskola által nyújtott napközi szolgáltatást. Látható, hogy a 

napközisek az általános iskolai tanulók 10%-át sem érik el, ez 20 főt jelent. Ennek oka lehet, hogy a 

magas munkanélküliség miatt, vagy kisebb testvérek okán az édesanyák otthon vannak, így nem 

szükséges igénybe venni a napközit. Dunapatajon egy napközi csoport van, melyben az 1-8.ik 

osztályos gyermekek együtt tanulnak, egy pedagógus jelenlétében. 

A 4.4.10.táblázat elemzésekor láthatjuk, hogy a településen tankötelezettségét teljesítő 211 

gyermekből 118 fő hátrányos helyzetű, és ebből 38 fő halmozottan  hátrányos helyzetű. Tehát a 

hátrányos helyzetű tanulók aránya 56%, a halmozottan hátrányos helyzetűeké pedig 38% a teljes 

tanulólétszámot vizsgálva. 
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4.4.2. a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. 
iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma 
stb.) 

 

4.4.11. számú tábla 

Az iskola személyi feltételei megfelelnek a hatályos jogszabálynak. 1 fejlesztőpedagógus látja el a 

BTM-es, és SNI-s gyermekek fejlesztését (jelenleg 43 fő), az óvodában szintén biztosítva van a 

gyógypedagógus szakember jelenléte, megbízási szerződés alapján. Ami hiányként felmerülhet az, 

hogy sem az iskolában, sem az óvodában nincs pszichológus szakember által nyújtott megsegítés. 

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

Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről. Az SNI-s, BTM-s gyermekek vonatkozásában a 

közoktatási intézmények megfelelnek az integrált oktatás követelményeinek. Esetükben 

alkalmazzák a differenciálást, a pozitív megkülönböztetést. Gondolok arra, hogy egy-egy 

dolgozatnál több időt kapnak annak megírására, a diszgráfiás gyermekek vonatkozásában a szóbeli 

felelet váltja fel az írásbelit. 

 
4.4.4. az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás 
hatékonyságában mutatkozó eltérések 
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4.4.12. számú táblázat 

Látható, hogy az elmúlt években a 8.-ik osztályba járó gyermekek, sikeresen befejezték általános 

iskolai tanulmányaikat. A 4.4.15. táblázat adataiból kiolvasható a településen végzett gyermekek 

16, 67%-a gimnáziumban, 47, 6% szakközépiskolában, 35, 7%-a szakiskolában folytatja 

tanulmányait. A 4.4.14. táblázat kompetencia alapú mérések adatait tartalmazza, viszonyítva az 

országos átlaghoz. A táblázat a 6., és 8. osztályos tanulók mérésén alapul, szövegértés és 

matematika készségekből. A táblázatban látható, hogy nem mérvadóan, de iskolásaink mind két 

területen elmaradnak az országos átlagtól. 

A 4.4.16-os táblázat adatai alapján látható, hogy a tavalyi tanévben az évismétlők aránya 0, 44%, a 

magántanulóké szintén 0, 44%, tehát elhanyagolható. 

 

4.4.5. pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 
szolgáltatások) 

Az SNI-s, BTM-s gyermekek vonatkozásában a közoktatási intézmények megfelelnek az integrált 

oktatás követelményeinek. Esetükben alkalmazzák a differenciálást, a pozitív megkülönböztetést. 

Gondolok arra, hogy egy-egy dolgozatnál több időt kapnak annak megírására, a diszgráfiás 

gyermekek vonatkozásában a szóbeli felelet váltja fel az írásbelit. 

4.4.6. Prevenció 
Drog: „Tudatot, hangulatot befolyásol, és hosszú távon függőséget és személyiségbeli 

elváltozásokat okoz (akár  lehet TV, internet, sőt ételek is)” 

A pszichoaktív drogok (köznyelvben drogok vagy kábítószerek) azok a természetes vagy 

mesterséges  anyagok, amelyek az idegrendszerre hatva megváltoztatják annak működését, 

funkcióját, illetve  hiányuk elvonási tünetekkel jár. 

Napjainkban sajnos egyre több gyermek esik áldozatul a szenvedélybetegségeknek. Érdemes 

megemlíteni az alkoholfogyasztást, cigarettázását, kábítószer fogyasztást. De egyre nagyobb teret 

hódít a számítógépezés, az internet használattal kapcsolatos függőségek is.  
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Alkohol 

Európai statisztikai adatok szerint az ország vezető szerepet játszik az alkohol fogyasztás terén, 

jelenleg a harmadik. A gyermekek korai alkohol fogyasztása így egyfajta tanult minta, szülőktől, 

barátok szüleitől, idősek barátoktól. Számos oka lehet még az alkoholfogyasztás kialakulásának, pl: 

figyelem hiány ( un. 7 perces gyermekek), tinédzserkori útkeresesés.  Az első alkoholfogyasztás, 

„berúgás” már 12-13 éves korra tehető. 

Nikotin 

A cigeretta fogyasztás szintén magas számban van jelen országunkban, hasonlóan az alkohol 

fogyasztáshoz. Az első kipróbálás 10-12 éves kor körülre tehető. Oka szintén a családi minta, illetve 

a kortárs közösség. A gyermekek nagy része „menő” dolognak tartja a cigarettázást, így aki nem 

gyújt rá, az ciki, kiközösíthető. Tehát van egyfajta társadalmi nyomás, aminek eleget tesznek a 

gyermekek. Sajnos nagy arányú a rászokás. 

Kábítószer fogyasztás 

Magyarország a kábítószer fogyasztás terén a statisztikai adatok szerint európai szinten a 

középmezőny alsó harmadában foglal helyet. Az első kipróbálás 15-16 éves korra tehető. A fiatalok 

általában cannabisz származékokkal próbálkoznak először (hasis, füves cigaretta), ezek az 

úgynevezett „bevezető drogok”, a drogfogyasztás előszobája. Ezek után következnek a party 

drogok ( speed, extasy, GHB), majd a kemény drogok. Ma Magyarország minden második végzős 

középiskolás próbált már ki valamilyen kábítószert, 5-8 %-uk válhat függővé.  

Számítógép, Internethasználat 

Elmondható, hogy a 21. század legnagyobb veszélye a gyermekekre, fiatalokra a nem megfelelő 

számítógép, valamint internethasználat. A gyermekek túl sok időt töltenek számítógép előtt, 

csorbulnak a kortárs kapcsolatok, a szabadidő minőségi eltöltése. Nem is beszélve a számtalan 

betegségről, ami kísérő tünete lehet a számítógép használatnak (szembetegség, gerincbetegség). 

Meg kell említeni, hogy a gyermekek számtalan olyan adattartalomhoz hozzájuthatnak, ami nem 

koruknak megfelelő, illetve áldozatul eshetnek különböző bűncselekményeknek 
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Sajnos a drog használatról, illetve a számítógép használatról is el kell mondani, hogy a gyermekek 

kevés információval rendelkeznek, főként a veszélyeket illetően. A szülők sokszor észre sem veszik 

gyermekükön, hogy baj van, nem értik a jeleket, tüneteket, vagy későn reagálnak.  

Prevenciós tevékenységként elsősorban a passzív-aktív információ nyújtó előadások lehetségesek. 

Másodsorban pedig a gyermekek (főként a veszélyeztetett) szabadidejének hasznos eltöltésének 

koordinálása. Ebben segítséget nyújthatnak az iskola által szervezett szabadidős foglalkozások, 

táborok ( pl: Erzsébet-tábor programok). 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
öregedési index tartósan magas fiatal párok segítése a lakáshoz jutáshoz, 

önkormányzati bérlakások alacsonyabb áron 
való kiadása részükre. 

 
diákok iskolán kívüli programjai hiányosak 

(hasznos szabadidő eltöltés) 
szélesebb körű programokat ( 

sportprogramokat, szakköröket) szükséges 
índítani, meghirdetni, amely szélesebb 
körben segítene a szabadidő hasznos 

eltöltésében 

iskolai pszichológus hiánya pszichológus foglalkoztatása 
drog prevenciós előadások hiánya drog prevenciós előadás 

egészséges életmódra nevelés hiánya egészséges életmóddal kapcsolatos előadás 
szülőknek 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

E tématerület elemzéséhez szintén tisztában kell lenni a jogszabályokkal, melyek a nők 

esélyegyenlőségét hivatottak szabályozni: 

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

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

kulturális jog tekintetében. A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő 
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bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a 

munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv. A Tanács 

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

területén történő fokozatos megvalósításáról, a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a 

nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő 

megvalósításáról. 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

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

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

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

viszonyokat kell figyelembe venni. Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett 

diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül 

hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. 

Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet 

is. A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokról, szolgáltatásokról ld. a 3. 3. pontot. 

 
5.1.1. foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

 

5.1.1./ a diagram 
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5.1.1./b diagram 

 
5.1.1./c diagram 

 
5.1.1./d diagram 
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5.1.1/e diagram 

A foglalkoztatással, munkanélküliséggel foglalkozó diagramok elemzésekor láthatjuk, hogy a 

munkavállalási korúak közül a férfiak száma magasabb. A női lakosok száma alacsonyabb, közülük 

viszont magasabb az állástalanok száma. Ennek oka lehet, hogy településünkön nagyobb igény 

mutatkozik a keményebb fizikai munka elvégzésére, mint a könnyűre. A közfoglalkoztatási 

rendszer minden évben enyhíteni tud a női munkanélküliség problémáján, hiszen a mezőgazdasági 

programra, Szeld üdülőterület tisztántartására női munkaerőt vesznek fel. 

 

5.1.2. nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 

 

év 

Foglalkoztatást 
segítő 

programok 
száma 

Képzési 
programok 

száma 

résztvevők 
száma 

résztvevő nők 
száma 

2008 n.a 0 86 44 

2009 2 0 106 56 

2010 2 0 183 122 

2011 3 0 178 106 

2012 3 0 82 49 

5.1.2. táblázat 
 

A településen nincs a szó szoros értelmében képzési program. Azonban a mezőgazdasági minta 

programban résztvevő közfoglalkoztatottak számára kötelező képzésen részt venni Foglalkoztatást 

segítő program van, ha a közfoglalkoztatási rendszert tágabb értelemben ide számítható.  A 2012-es 

adatokat nézve a női állástalanok száma a településen 174 fő, közfoglalkoztatottként állást vállalok 

száma 49 fő, tehát a nyilvántartott női álláskeresők 28, 16 %-a tud az önkormányzat által munkát 

vállalni. 
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5.1.3. alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Jellemzően a munkanélküliek nagy arányban a 8. általános iskolai bizonyítvánnyal és a szakiskolai 

bizonyítvánnyal rendelkezők közül kerülnek ki. Szakiskolai végzettséggel rendelkezők közül is 

általában olyan szakképesítéssel rendelkeznek, amit nem tudnak hasznosítani a településen ( pl.: 

női-férfi szabó). 

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

 

A hátrányos megkülönböztetésről, mint problémáról érdemben nincs információnk. 

 

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.) 
 

Az e pontra vonatkozó jogszabályi környezet és rendelkezések tekintetében ld. a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről szóló 3.6. pontot, valamint a gyermekek helyzetéről szóló 

4. pontot. A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára 

nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés 

feltételeinek vizsgálata. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított 

fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 

körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. (Nkntv. 8. §)14. Az általános iskola az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az 

általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A 

törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola fogalmát, mely olyan 

iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra 

egyenletesen szétosztva szervezik meg.  

A településen adott az óvodai és általános iskolai ellátás. Bölcsőde, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet hálózata nincs kiépítve. 

14 Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

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

nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló 

intézkedéseket. A településen a védőnői szolgálat munkáját segíti, kiegészíti a gyermekjóléti 

szolgálat tevékenysége. A két intézmény szoros együttműködésben áll egymással. 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot. 

 

 

5.3. diagram 
 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető 

törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati 

erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, 

zaklatás, távoltartás.  

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 

megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 

paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt 

rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számától. A rendőrségi riasztások és 

bírósági eljárások számszerű adatainak összegyűjtése mellett érdemes megnézni, hogy működik-e 

olyan szervezet, ahová a bántalmazott nők fordulhatnak.  
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Sajnos a családon belüli erőszak nagyon kevés esetben kerül napvilágra. Ha árulkodó külsérelmi 

nyomok vannak is a bántalmazott személyen, akkor is tagadja, takargatja. Pontos információ nincs 

arra vonatkozóan, hogy hány nő szenved családon belüli erőszaktól. 

 

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

 

 
5.5/  a. diagram 

 
5.5./ b. diagram 

A településen nem működik anyaotthon, illetve családok átmeneti otthona. 50 km-es körzetben 

azonban több is található. Sajnos kevesebb, mint amire szükség lenne, így ennél az ellátástípusnál is 

megjelentek a várólisták. Főként télvíz idején nehéz olyan otthont találni, ahol van még szabad 

hely. Megnehezíti az édesanyák helyzetét, hogy az otthonban valahogy el kell jutniuk. Szállításban 

az önkormányzat nyújt segítséget. Gond az is, hogy a rászoruló édesanyák, és gyermekeik csak 
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meghatározott ideig ( max 2 évig) maradhatnak a védett környezetben. Az otthonból kijőve, szinte 

mindegyik visszatér régi lakhelyére, életéhez.  

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a 

nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében 

érvényesülnek-e. Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők 

részvételére nemcsak a női nem reprezentálása miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről 

való döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. A településen 

elmondható, hogy a nők nagymértékben képviselik magukat. 

 
 

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

A nők munkanélkülisége megszüntetésére irányuló kezdeményezés, hogy az önkormányzat minden 

évben jutányos áron bérleti szerződést hosszabbít egy cipőfelsőrész gyártó céggel, így az 

Dunapatajon is fenntart egy telephelyet, munkát adva így átlagosan 15-20 főnek, jelenleg 12 főnek. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

értelmében a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: az öregségi nyugdíj, a 

rehabilitációs járadék. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói 

nyugellátás: az özvegyi nyugdíj; az árvaellátás; a szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói 

nyugellátások; valamint özvegyi járadék. A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős 

személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után 

saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. 

§-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 

 

 
6.1.1. diagram 

A diagram elemzéséből látható, hogy a településen élő nyugdíjasok száma tartósan 1200 fő fölött 

van, ez a teljes lakosság 36, 15 %-a. Számottevő a különbség a férfi és a női nyugalmazottak 

számában. 2011-es év adatai szerint Dunapatajon női nyugalmazott 732 fő, míg férfi „csak” 487 fő, 

ennek demográfiai oka lehet, mégpedig, hogy az átlag életkor a nőknél magasabb, így az 

időskorúak közül a női lakosság aránya magasabb. 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a 

rögzíti. Erről ld. még a 3. 3. pontot. 
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6.2.1. idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Annak felmérése, hogy a nyugdíjasok közül ki vállal munkát nehéz. Éppen ezért csak 

következtethetünk. Azt tudjuk, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a 

munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések 

is előbb érik el őket. 

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

A településen nem indult az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására kifejezett program. Érdemes 

azonban megemlíteni nyelvi kompetencia fejlesztését célzó TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 

pályázat településen folyt képzéseit, angol és német nyelvből. A képzésen idősebb korosztály is 

mérvadóan képviseltette magát. 

 
6.2.3. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Mivel az idősebb korosztály nehezebben helyezkedik el, és leépítéskor előbb elveszítheti 

munkahelyét. Ha az 55 év felettiek munkanélküliek, és tartós állástalanok számából látható, hogy az 

idősebb korosztály felé tolódnak el a számadatok, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a 

foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés.  

 

 

6.2.3./ a  diagram 
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6.2.3/ b diagram 

A fenti két diagram elemzésekor látható, hogy az 55 év feletti munkanélküliek száma az elmúlt 

években növekvő tendenciát mutat, azonban a regisztrált munkanélküliek száma meredekebb ívben 

növekszik. Tehát az állástalan 55 év felettiek aránya 2011-hez képest csökkent a nyilvántartott 

álláskeresők vonatkozásában. 2011-ben arányuk 16 % volt, még 2012-ben 13%.  

Ugyanez a tendencia látható a tartós állástalanok számát vizsgálva is. 2011-ben a nyilvántartott 

tartós munkanélküliek közül 25%-uk volt 55év feletti, 2012-ben azonban már 18%-ra csökkent. A 

tavalyi évhez képest változást jelenthet, hogy hatályon kívül helyezték a védett kor intézményét, így 

55 év felettieket is tudnak közfoglalkoztatás által foglalkoztatni. 

 

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

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. Az alapszolgáltatásokról – köztük az idősek érdekében szervezett 

szolgáltatásokról - ld. a 3.6. pontot. 

 
6.3.1. az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

A célcsoportnak az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutása biztosítva van. Szakellátást 

igénybe venni a 15 km-re található Kalocsa városában található kórházban tudnak. Szociális 

alapellátáshoz jutásuk biztosítva van, azonban minden ellátásnál meg van határozva az igénybe 

vevők száma. A házi segítségnyújtás, és az idősek nappali ellátását ( idősek klubja) nem tudja 

miden arra rászoruló igénybe venni, helyhiány miatt.  Szakellátás nincs a településen. 
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6.3.1./ a diagram 

 

6.3.1./ b diagram 
 
 6.3.2. kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az idősebb korosztály kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférését nehéz 

felmérni. Interjú felvétel alapján a 2012-es évre tudtunk adatot szerezni, de felmérés hiányában az 

azt megelőző évekről nincs adatunk, így viszonyítani sem tudunk. 

Az interjúk során 25 idős személyt kérdeztünk meg, vegyesen nőket és férfiakat. Az általuk 

elmondottakból átlagot vontunk, éves szintre.  A településen magas azoknak az aránya, akik 

vallásukat gyakorolva templomba járnak. Relatív magas a hétvégi futballmeccsek népszerűsége, 

látogatottsága. 

 
6.3.3. idősek informatikai jártassága 
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6.3.4. diagram 

Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz rosszabb. Az 

adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük, a célcsoport ismeri-e a számítógépet, tudja-e kezelni, illetve 

használni. A 25 megkérdezettből 9 tudja használni az internetet, 7 a számítógép egyéb programjait 

is. Jellemző, hogy az idősebb korosztály informatikai tudása a közösségi oldalak, böngésző oldalak 

használatára korlátozódik.  

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

Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük az idősebb korosztályt megcélzó programok, speciális 

programok számát. (pl. informatikai képzés, dalkör, nyugdíjasklub, stb.)  

 

6.4.diagram 

A településen működik népdalkör, van nyugdíjasklub. Minden évben egy alkalommal –az előre 

meghatározott évben született-idősek részesülnek a Pataji Ősz rendezvénysorozaton belül, ebédben. 

A 2012-es évtől eltekintve a Gondozási Központ karácsonyi műsort szervez a náluk ellátásban 

részesülő időseknek. 2013-as évben indult a Dunapataji Táncház, ami korhatár nélkül várja az 

érdeklődőket, táncolni vágyókat. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

idősek alacsony informatikai jártassága alapfokú informatikai ismeretek 
megszerzésére irányuló képzések 

megszervezése 
alacsony számban vannak jelen a településen 

az időseket érintő programok 
támogatni szükséges és együttműködni  a 

civil szervezetekkel programok szervezésében 
idősebb korosztály egészségmegőrző, szűrő 

programokon való részvételének 
alacsonysága 

Szűrővizsgálatok helyben való megoldása. 

 
 
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

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

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

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

részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 

fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 

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

teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre olyan pontos 

statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, 

egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos 

akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is 

nehezíti helyzetüket. 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. 
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7.1.1. fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, 
foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
 

 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a 

munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, 

berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi 

költségvetésből támogatás igényelhető. Fogyatékkal élő munkavállaló, aki a nemzeti jog szerint 

fogyatékosnak elismert, vagy elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki rehabilitációs ellátásban részesül, aki 2011. 

december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális 

járadékban részesült. (Flt. 57/B §.) 

 

7.1.1. diagram 

 

7.1.2. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a 

végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére 

alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) , azonban ennek felmérése 

nehéz. 

 
7.1.3. önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
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A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek nyújt alapszolgáltatást a 

támogató szolgálat. Támogató szolgálat nincs a településen. 

 

A személyes szociális gondoskodási ellátások közül nappali ellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

családsegítés) valósul meg. 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek azokat az ellátási formák, amelyeket jogszabályok 

biztosítanak a fogyatékkal élő személyek számára. Lehetséges, hogy a fogyatékos személy 

megfelelő információk hiányában nem részesül a számára jogszabály szerint járó pénzbeli és 

természetbeni ellátásban. Ellátási formák: Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján 

biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget 

elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan 

fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan 

fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Rokkantsági járadék: A 

rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében, aki a 25. életéve betöltése 

előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű 

egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, 

rokkantsági járadékra jogosult. 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 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki közlekedőképességében 

súlyosan akadályozott, aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi 

fogyatékosnak minősül, akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 

2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengén látónak, 

mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül. Fogyatékos 

személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: Szociális alapszolgáltatások: 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 

szolgáltatás. Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos 

személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

Aktuális jogszabályok:  

141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának  valamint 

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a 
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mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2006. évi CXVII. törvény egyes szociális 

tárgyú törvények módosításáról 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól 7.3.1. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális 

szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.  

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi 

előírásnak megfelel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek 

felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 

7.3.6. pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 
szolgáltatások) 
 

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az 

ellátásra szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a 

rendszerbe. Van megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy 

számára nem hozzáférhető pl az akadálymentesítettség hiánya miatt. Van akadálymentesen elérhető 

szolgáltatás, de a célcsoport tagja vagy saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat szerint a 

fogyatékos személy helyett döntő család elhatározásából a szolgáltatást nem veszi igénybe, még 

akkor sem, ha az a fogyatékos személy életminőségét lényegesen javítaná.  

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

fogyatékkal élőkhöz nem jutnak el az 
információk a részükre járó pénzbeli vagy 
természetbeni juttatásokhoz 

célszerű megkeresni a fogyatékos személyek 
helyi érdekvédelmi szervezeteit, hogy van-e 
tudomásuk olyan fogyatékos személyről aki 
ilyen természetű segítséget igényelne, nincs e 
olyan megindított folyamat ami elakadt, vagy 
nincsenek-e ilyen irányú tapasztalataik 
 
tájékoztató prospektus készítése 

nem áll rendelkezésre pontos adat a 
fogyatékkal élők számáról, a fogyatékosság 
típusáról 

 
Teljes körű lakossági kérdőív 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
8.1. a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése  

A településen, széles spektrumon mozgó problémahalmazzal kell szembesülünk, amelyek 

megoldása csak az önkormányzat a szociális szolgáltatók, az egyházak és a civil szervezetek 

összefogásával lehetséges. A településen a szolgáltatók között az együttműködés hatékony és 

kooperatív. 

 
8.4. a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Lásd. 3.8. pont. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
9.1. a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 
 

A helyzetelemzésben meghatározott problémák kapcsán érintett Dunapataj Nagyközség 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala ügyintézői, a Dunapataji Romai Nemzetiségi 

Önkormányzat. Az önkormányzati intézmények közül a Dunapataji Településgazdálkodási 

Intézmény, a Gondozási Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az óvoda. Állami 

fenntartási intézményként adatot szolgáltatott a Duna-menti Közoktatási Társulás Általános és 

Művészeti Iskolája. Az egészségügyi szolgáltatók közül a védőnői hálózat munkatársa, a házi 

gyermekorvos, illetve a felnőtt háziorvosok. 

A partnerek bevonása eszköze az adatszolgáltatásra való felkérés. Minden intézmény a tőle kért – és 

rendelkezésére álló – adatokkal az esélyegyenlőségi program elkészítéséhez hozzájárult.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

 

1.1.A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 
 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. növekszik a mélyszegények száma 

2. tartósan magas az állástalanok 
aránya 

visszaszorítása munkahely 
teremtőprogramokkal 

helyben képzési, átképzési programok 

közfoglalkoztatási programok 
szervezése, lebonyolítása 

Gyermekek 

1. magas az öregedési index 

 

 

 

2. tanórán kívüli foglalkozások hiánya 

 

3. iskolapszichológus hiánya 
 
 
 

4. drogprevenciós előadások 
hiánya 
 
 

5. egészséges életmódra nevelés 
hiánya 
 

fiatal párok segítése a lakáshoz 
jutáshoz, önkormányzati bérlakások 
kiadásakor előbérleti jog lehetősége. 

szélesebb körű programokat ( 
sportprogramokat, szakköröket) 
szükséges indítani, meghirdetni, 
amely szélesebb körben segítene a 
szabadidő hasznos eltöltésében 

pszichológus foglalkoztatása 

 
 
drogprevenciós előadás sorozat 
megszervezése 
 
egészséges életmóddal, táplálással 
kapcsolatos előadás sorozat szervezése 
az óvodában 

Idősek 
1. idősek alacsony informatikai 
jártassága 

2. időseket érintő programok hiánya 

alapfokú informatikai ismeretek 
megszerzésére irányuló képzések 
megszervezése 
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3. egészségmegőrző, szűrő programok 
hiánya 

támogatni szükséges és 
együttműködni a civil szervezetekkel 
programok szervezésében 

Szűrővizsgálatok helyben való 
megoldása. 

 

Nők 

1. magas a női állástalanok száma  
 

 

 

2. alacsonyabb iskolai végzettség 

Munkahelyteremtés 

Közfoglalkoztatás szervezése, 
lebonyolítása 

 

Munkaügyi Központ által szervezett 
képzés, átképzés helyben való 
megoldása 

Távoktatás 
 

Fogyatékkal 
élők 

 1, A minősítési rendszer megváltozása 
miatt nincs pontos adat a fogyatékkal 
élők számáról.  

2, információ áramoltatás (pénzügyi, 
természetbeli ellátásokról) 
hiányosságai 

Teljes körű lakossági kérdőív 

 

Tájékoztató füzet/prospektus 
elkészítése 

 
 

 

1.2.A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 növekszik a mélyszegények száma 
 tartósan magas az állástalanok aránya 

Partnerek: 
Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Központja 
Közfoglalkoztatást szervező Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény 
 

Gyermekek 

 magas az öregedési index  

tanórán kívüli foglalkozások hiánya 
 iskolapszichológus hiánya 
drogprevenciós előadások hiánya az 
általános iskolában 
egészséges életmódra nevelés hiánya 
 

Partnerek: 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ 
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda 
Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és 
AMI 
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi szolgálatok, Házi gyermekorvos 
Gyermekjóléti Szolgálat 
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Idősek 
idősek alacsony informatikai jártassága 

időseket érintő programok hiánya 
egészségmegőrző, szűrő programok hiánya 

Partnerek: 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület 
Gondozási Központ 
Családsegítő szolgálat 
Nyugdíjas Klub 
Körzeti Háziorvosok 
Védőnői szolgálat 

Nők magas a női állástalanok száma  
alacsonyabb iskolai végzettség 

Partnerek: 
Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Központja 
Közfoglalkoztatást szervező Dunapataji 
Településgazdálkodási Intézmény 

Fogyatékkal 
élők 

információ hiány a fogyatékkal élők 
számáról, fogyatékosságuk típusáról 
 
információ áramoltatás (pénzügyi, 
természetbeli ellátásokról) hiányosságai 

Partnerek: 
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
Gondozási Központ 
Családsegítő szolgálat 
Dunapataji Nyugdíjas Klub Egyesület 

 

1.3.Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: növekszik a mélyszegények száma 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) a mélyszegénységben élők nagy része munkanélküli 

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

Rövid: 1-2 éven belül érzékelhető módon csökkenjen a 
munkanélküliek száma 
Hosszú: a munkanélküliek számát munkahelyteremtő programokkal a 
minimumra csökkenteni 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1, Munkaügyi Központtól információkérés (képzési programok 
vonatkozásában) 
2, Helyi foglalkoztatók informálása Dunapataj Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal által 
3, Európai Uniós pályázatokon munkahelyteremtő pályázatok beadása 
4,” Önellátó falu” 
                      Szociális Földprogram 
                      Önkormányzati mezőgazdasági területeken 
növénytermesztés 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport (szociális előadó) 
Önkormányzati intézmény: Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény 

Partnerek 
Munkaügyi Központ 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
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Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Közfoglalkoztatás fenntartása 2014. 06. 30. Évente értékelés. 
2. Információ kérés, és helyi foglalkoztatók informálása. Folyamatos. 
2014. 06. 30. 
3. Európai Uniós pályázatok benyújtása lehetőség szerint 
4. Önellátó település 2018. 06. 30. 

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

1. évben 5%-kal csökken. 
2. évben 10%-kal csökken. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Munkaerőpiaci helyzet tovább romlik 
Önkormányzat nem tud forrást szerezni. 
Nincs megfelelő humánerőforrás 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi civilek 
Természeti, pénzbeli, és humán 

 
 

Intézkedés címe: tartósan magas az állástalanok aránya 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Az aktív korú lakosság több mint 10%-a állástalan 

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

Rövidtávú: 1-2 éven belül érzékelhető módon csökkenjen a 
munkanélküliek száma 
Hosszú: a munkanélküliek számát munkahelyteremtő programokkal a 
minimumra csökkenteni 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.Munkaügyi Központtól információkérés (képzési programok 
vonatkozásában 
2.Helyi foglalkoztatók informálása Dunapataj Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal által 
3, Európai Uniós pályázatokon munkahelyteremtő pályázatok beadása 
4,” Önellátó falu” 
                      Szociális Földprogram 
                      Önkormányzati mezőgazdasági területeken 
növénytermesztés 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport (szociális előadó) 
Önkormányzati intézmény: Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény 

Partnerek 
Munkaügyi Központ 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Közfoglalkoztatás fenntartása 2014. 06. 30. Évente értékelés. 
2. Információ kérés, és helyi foglalkoztatók informálása. Folyamatos. 
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2014. 06. 30. 
3. Európai Uniós pályázatok benyújtása lehetőség szerint 
4. Önellátó település 2018. 06. 30. 

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

1. évben 2%-kal csökken. 
5. évben 4%-kal csökken 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Munkaerőpiaci helyzet tovább romlik 
Önkormányzat nem tud forrást szerezni. 
Nincs megfelelő humánerőforrás 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi civilek 
Természeti, pénzbeli, és humán 

 

 

Intézkedés címe: magas az öregedési index 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

2012-es évben 177% a ( 65 év felettiek aránya  0-14 éves korosztályhoz 
viszonyítva)  

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

Csökkenti szükséges a mélyszegénységben élők, és állástalanok 
számát. Reprodukciós folyamatban pozitív változás akkor várható, ha 
a gazdasági, foglalkoztatottsági adatokban történik pozitív irányú 
elmozdulás. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1, bérlakás pályázati kiírások alkalmával bérleti előjog lehetősége 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport, pénzügyi csoport 

Partnerek Nyugdíjas Klub 

Határidő(k) 
pontokba szedve  

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

1. évben 5%-kal csökkenjen az öregedési index 
5. évben 10%-kal csökkenjen az öregedési index 
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem áll rendelkezésre önkormányzati bérlakás 
A gazdasági, foglalkoztatottsági mutatók nem javulnak. 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi civilek 
Humán, pénzbeli, természetbeni ( bérlakás) 

 

Intézkedés címe: tanórán kívüli foglalkozások hiánya 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) szabadidő hasznos eltöltése hiányságokat mutat 

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

Rövidtávú: szeptembertől új szabadidős programok bevezetése 
Hosszú távú: a bevezetett szabadidős programok fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Új szabadidős foglalkozások bevezetése (sport) 2013. 09. 30.  
2. Szabadidős programok fenntartása. Évente felülvizsgálat 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő- testület, Szociális és Sportbizottság 
DKT Általános Iskola 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Foglalkozások bevezetése: 2013. 09. 30 
2. Fenntartása: évente felülvizsgálat 

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

1. évben minimum 2 db foglalkozás elindítása 
5. évben a foglalkozások fenntartása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Humán erőforrás hiánya. 
Gyermekek részéről érdeklődés hiánya 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi költségvetés, civilek 
Humán, pénzbeli, természetbeni  

 
 

Intézkedés címe: iskolapszichológus hiánya 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek pszichológusi megsegítése 
nincs helyben megoldva 
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtávon: megbízási szerződéses jogviszony létesítése 
Hosszú távon: teljes munkaidős pszichológus foglalkoztatása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. pszichológus foglalkoztatása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 

Partnerek Klebensberg Intézményfenntartó Központ 
DKT Általános Iskola 

Határidő(k) 
pontokba szedve 1, pszichológus foglalkoztatása: 2014. 06. 30. 

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

1. pszichológus foglalkoztatása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Szakember hiány 
Finanszírozási probléma (munkabér költség) 

Szükséges 
erőforrások 

Humánerőforrás 
Pénzbeli erőforrás 

Intézkedés címe:  Drog prevenciós előadások hiánya az általános iskolában 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Gyermekek, szülők nem rendelkeznek kellő információval a 
drogfogyasztás veszélyeiről, tüneteiről, felismerési lehetőségeiről. 
Célok - Rövidtávon : Munkacsoport létrehozása, előadások pontosítása, munkaterv 
létrehozása 
Hosszú távon: Előadások lebonyolítása 
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 
Tevékenységek 1. munkacsoport létrehozása 

2. munkaterv készítés, együttműködés létrehozása 
3. Előadások megszervezése 
4. Előadások lebonyolítása 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 
Résztvevők és felelős 
Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI 
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi szolgálatok, Házi gyermekorvos 
Gyermekjóléti Szolgálat 
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Partnerek 
Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI 
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi szolgálatok, Házi gyermekorvos 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Határidő(k) pontokba szedve     2014. június munkacsoport ülése 
                                                    2014. szeptember előadások megkezdése 
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága 
Előadások megtartása, munkaterv létrehozása. A gyakorlat rendszeresítése. 
Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Szükséges erőforrások: humánerőforrás 

 
Intézkedés címe: egészséges életmódra nevelés hiánya az óvodába járó gyermekek szüleinek 
 
Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) a szülők több esetben nincsenek tisztában az egészséges étkezéssel, 
időjárásnak megfelelő öltöztetéssel. 
Célok -  Rövidtávon : Munkacsoport létrehozása, előadások pontosítása, munkaterv 
létrehozása 
Hosszú távon: Előadások lebonyolítása 
 
Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 
Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve  
     1. munkacsoport létrehozása 

2. munkaterv készítés, együttműködés létrehozása 
3. Előadások megszervezése 
4. Előadások lebonyolítása 

 
Résztvevők és 
felelős 
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi szolgálatok, Házi gyermekorvos 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Partnerek 
Szivárvány Napközi otthonos Óvoda  
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi szolgálatok, Házi gyermekorvos 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Határidő(k) pontokba szedve  
                                                    2014. június munkacsoport ülése 
                                                    2014. szeptember előadások megkezdése 
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága 
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Előadások megtartása, munkaterv létrehozása. A gyakorlat rendszeresítése. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Szükséges erőforrások:  humánerőforrás 

 

Intézkedés címe: idősek alacsony informatikai jártassága 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

információink alapján idősebb korosztály (55 év feletti) kevesebb, mint 
30 %- a rendelkezik informatikai tudással. 

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

Rövid távú: teljes lakossági kérdőív felvétele az idősebb korosztály 
körében informatikai tudásukról. 
Hosszú távú: informatika oktatási programok, képzések szervezése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kérdőív felvétele 
2. Informatika oktatás 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális bizottság 
 

Partnerek 

Nyugdíjas Klub 
Gondozási Központ 
Munkaügyi Központ 
Családsegítő szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. kérdőív felvétele: 2014. 06. 30. 
2. informatika oktatás szervezése (pályázati lehetőség 

függvényében) 
 

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

1. évben teljes körű felmérés 
5. évben 5%-kal emelkedjen a számítógépet, internetet ismerők, 

használók aránya 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzbeli erőforrás (pályázati kiírás) hiánya 
Érdeklődés hiánya 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi költségvetés, civilek 
Humán, pénzbeli, természetbeni  
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Intézkedés címe: időseket érintő programok hiánya 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a településen az idősebb korosztályt érintő programok elenyésző 
mennyiségben vannak jelen.  

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

rövid távú: évben új szűrő, egészségmegőrző programok bevezetése 
évben a programok fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. új programok bevezetése 
2. programok fenntartása, bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport (szociális előadó) 

Partnerek 
Nyugdíjas Klub 
Gondozási Központ 
Családsegítő Szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. programok bevezetése 2015. 06. 30. ( évente felülvizsgálat) 
2. Programok fenntartása, lehetőség szerinti bővítése 2018. 06. 30. 

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

2.évre új programok bevezetése, hagyományosítása 
5.évre programok fenntartása, lehetőség szerinti bővítése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdeklődés hiánya 
Pályázati kiírás hiánya (pénzbeli erőforrás hiánya) 
Humánerőforrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások 

 
KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi költségvetés, civilek 
Humán, pénzbeli, természetbeni 

 

Intézkedés címe: egészségmegőrző, szűrő programok hiánya 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a településen az egészségügyi szűrővizsgálatok, egészségmegőrző 
programok rendszertelenül vannak jelen a településen. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 

Rövidtávú: új szűrő, egészségmegőrző programok bevezetése 
Hosszú távú: a programok fenntartása. lehetőség szerint további 
bővítés 
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rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 
Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

3. új szűrő, egészségmegőrző programok bevezetése 
4. programok fenntartása, bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport (szociális előadó) 

Partnerek 

Nyugdíjas Klub 
Gondozási Központ 
Védőnői szolgálat 
Házi orvosi szolgálat 
Családsegítő szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. szűrő, egészségmegőrző programok bevezetése 2014. 06. 30. 
2. fenntartása: 2018. 06. 30. 

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

1. évben programok bevezetése 
5. évben fenntartásra való törekvés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdeklődés hiánya 
Pályázati kiírás hiánya (pénzbeli erőforrás hiánya) 
Humánerőforrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások 

 
KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi költségvetés, civilek 
Humán, pénzbeli, természetbeni 

 

Intézkedés címe: magas a női állástalanok száma  
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) az aktív korú nők körében 15, 6%-os a munkanélküliség 

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

Rövid: 1-2 éven belül érzékelhető módon csökkenjen a munkanélküliek 
száma 
Hosszú: a munkanélküliek számát munkahelyteremtő programokkal a 
minimumra csökkenteni 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1,Munkaügyi Központtól információkérés (képzési programok 
vonatkozásában 
2,Helyi foglalkoztatók informálása Dunapataj Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal által 
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3, Európai Uniós pályázatokon munkahelyteremtő pályázatok beadása 
4,” Önellátó falu” 
                      Szociális Földprogram 
                      Önkormányzati mezőgazdasági területeken 
növénytermesztés 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport (szociális előadó) 
Önkormányzati intézmény: Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény 

Partnerek 
Munkaügyi Központ 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Közfoglalkoztatás fenntartása 2014. 06. 30. Évente értékelés. 
2. Információ kérés, és helyi foglalkoztatók informálása. Folyamatos. 
2014. 06. 30. 
3. Európai Uniós pályázatok benyújtása lehetőség szerint 
4. Önellátó település 2018. 06. 30. 

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

1. évben 5%-kal csökken. 
5. évben 10%-kal csökken. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Munkaerőpiaci helyzet tovább romlik 
Önkormányzat nem tud forrást szerezni. 
Nincs megfelelő humánerőforrás 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi civilek 
Természeti, pénzbeli, és humán 

 
 

Intézkedés címe: a nők alacsony iskolai végzettségének megszüntetése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a munkanélküli nők nagy része általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik 

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

Rövidtávon: 
1,Munkaügyi Központtól információkérés (képzési programok 
vonatkozásában 
2,Helyi foglalkoztatók informálása Dunapataj Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal által 
 
Hosszú távon: 
Európai Uniós pályázatok benyújtása képzés, átképzés 
vonatkozásában (lehetőség szerint) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

1. Információkérés, helyi foglalkoztatók informálása 2013. 06. 30. 
(évente felülvizsgálat) 

2. Pályázat benyújtása: képzés, átképzés támogatása céljából 
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szedve 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő-testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: igazgatási csoport (szociális előadó) 
Önkormányzati intézmény: Dunapataji Településgazdálkodási 
Intézmény 

Partnerek 
Munkaügyi Központ 
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. információ kérés 2014. 06. 30. 
2.pályázat benyújtása (lehetőség szerint) 

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

1. évben információ gyűjtés, pályázatok keresése 
5. évben 5%-kal javuljon az iskolai végzettségre vonatkozó 

statisztikai mutató 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati lehetőség hiánya (pénzbeli forrás hiánya) 

Szükséges 
erőforrások 

KEOP, TÁMOP, NCA, DAOP, Helyi civilek 
Természeti, pénzbeli, és humán 

 

Intézkedés címe: információ hiány a fogyatékkal élők számáról, 
fogyatékosságuk típusáról 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) információ hiány 

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

Rövid táv: felmérés készítése, teljes körű lakossági megkeresés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1, felmérés  

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő- testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: szociális előadó 
 

Partnerek Családsegítő szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve Kérdőív határideje: 2014. 06. 30. 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

1. évben: kérdőív, lakossági felmérés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

kérdőív nem reprezentatív 

Szükséges 
erőforrások 

humánerőforrás 
önkormányzati költségvetés 

  
 
 
 

Intézkedés címe: 

 

információ áramoltatás (pénzügyi, természetbeli 
ellátásokról) hiányosságai 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

a fogyatékkal élők egy része nem tud a neki járó pénzbeli, 
természetbeli ellátásról 

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

Rövidtávon: teljes körű lakossági kérdőív 
Hosszú távon: kiadvány/prospektus készítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. felmérés 
2. kiadvány készítése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat: Képviselő- testület, Szociális Bizottság 
Polgármesteri Hivatal: szociális előadó 
 

Partnerek 
Családsegítő szolgálat 
Gondozási Központ 
Nyugdíjas Klub 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. felmérés 2014. 06. 30. 
2. kiadvány készítése: 2015. 06. 30. 

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

1. évben kérdőív 
5. évben teljes körű lakossági tájékoztatás 
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

kérdőív nem lesz reprezentatív 

Szükséges 
erőforrások 

humánerőforrás 
önkormányzati költségvetés 
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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 

Intézk
edés 

sorszá
ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en 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 
eredményeine

k 
fenntarthatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 növekszik a 

mélyszegények 
száma 

mélyszegénysé
g 

mélyszegény
ség 
csökkentése 

szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 
gazdasági terv 

információkérés 
helyi foglalkoztatók 
informálása 
Eu-s pályázatok 
benyújtása 
Önellátó falu 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
 

információ 
kérés, 
informálás, 
2014. 06. 30. 
pályázat 
benyújtás 
lehetőség 
szerint 
önellátó falu 
2018. 06. 30. 

összefüggésben 
az 
állástalansággal 
a lakosság 8-
10%-a 
mélyszegénység
ben él 

humán 
pénzügyi 
természetbeni 

 

2 tartósan magas az 
állástalanok 
aránya 

állástalanság állástalanság 
csökkentése 

szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 
gazdasági terv 

információkérés 
helyi foglalkoztatók 
informálása 
Eu-s pályázatok 
benyújtása 
Önellátó falu 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 

információ 
kérés, 
informálás, 
2014. 06. 30. 
pályázat 
benyújtás 
lehetőség 
szerint 
önellátó falu 
2018. 06. 30. 

állástalanok 
aránya 12, 1% 
( 2012-es adat) 
az aktív 
lakosság 
körében 

humán 
pénzügyi 
természetbeni 

 

3           
…           
II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 magas az 

öregedési index 
a település 
elöregedése 

 Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 

bérlakás bérleti 
előjog lehetősége 
hivatkozva a 
mélyszegénység és az 
állástalanság 
csökkentésére 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 

folyamatos ( 
bérlakásra való 
pályázat esetén 

öregedési index 
177% 

természetbeni  

2 tanórán kívüli 
foglalkozások 

szabadidő 
hasznos 

 Szociális 
szolgáltatástervez

szabadidős 
programok 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 

bevezetés: 
2013. 09. 30. 

 pénzbeli, humán  
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hiánya eltöltésének 
hiánya 

ési koncepció szervezése Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Kodály Zoltán 
Általános Iskola, 
Klebelsberg 
Intézményfenntart
ó Központ 

fenntartás: 
folyamatos 

3 iskolapszichológu
s hiánya 

pszichológiai 
ellátás hiánya 

 Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 
Kodály Zoltán 
Általános Iskola 
esélyegyenlőségi 
terve 

pszichológus 
szakember 
foglalkoztatása 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
együttműködő: 
Kodály Zoltán 
Általános Iskola, 
Klebelsberg 
Intézményfenntart
ó Központ 

foglalkoztatási 
jogviszony: 
2014. 06. 30. 

nincs 
pszichológus 
szakember 
foglalkoztatva 

humán, pénzbeli  

 drog prevenciós 
előadások hiánya 

Gyermekek, 
szülők nem 
rendelkeznek 
kellő 
információval 
a 
drogfogyasztá
s veszélyeiről, 
tüneteiről, 
felismerési 
lehetőségeiről. 

információ-
nyújtás 

Kodály Zoltán 
Általános Iskola 
esélyegyenlőségi 
terve 

munkacsoport 
létrehozása 
munkaterv készítés, 
együttműködés 
létrehozása 
Előadások 
megszervezése 
Előadások 
lebonyolítása 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
együttműködő: 
Szivárvány 
Napközi otthonos 
Óvoda  
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi 
szolgálatok, Házi 
gyermekorvos 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

munkacsoport 
ülése: 
2014.06.02. 
előadások 
megtartása: 
2014.09. 
 
Előadás sorozat 
rendszeresítése 

nincs jelenleg 
prevenciós 
előadás, 
foglalkozás 

humán  

 egészséges 
életmódra nevelés 
hiánya 

a szülők több 
esetben 
nincsenek 
tisztában az 
egészséges 
étkezéssel, 
időjárásnak 
megfelelő 
öltöztetéssel. 

információ-
nyújtás 

Óvoda szakmai 
programja 

munkacsoport 
létrehozása 
munkaterv készítés, 
együttműködés 
létrehozása 
Előadások 
megszervezése 
Előadások 
lebonyolítása 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
együttműködő: 
Szivárvány 
Napközi otthonos 
Óvoda  
Védőnői Szolgálat 
Háziorvosi 
szolgálatok, Házi 

munkacsoport 
ülése: 
2014.06.02. 
előadások 
megtartása: 
2014.09. 
Előadás sorozat 
rendszeresítése 

nincs jelenleg 
előadás sorozat 

humán  
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gyermekorvos 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 magas a női 

állástalanok 
száma 

állástalanság  állástalanság 
csökkentése 

Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 

információkérés 
helyi foglalkoztatók 
informálása 
Eu-s pályázatok 
benyújtása 
Önellátó falu 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Együttműködő: 
Dunapataji 
Településgazdálko
dási Intézmény 
Munkaügyi 
Központ 

információ 
kérés, 
informálás, 
2014. 06. 30. 
pályázat 
benyújtás 
lehetőség 
szerint 

állástalanság a 
nők körében 
15, 1 % 

humán, pénzbeli, 
természetbeni 

 

2 alacsonyabb 
iskolai végzettség 

középiskolai 
végzettség 
hiánya 

képzés, 
átképzés 

Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 

információkérés 
képzés, átképzés 
vonatkozásában 
helyi foglalkoztatók 
informálása 
Eu-s pályázatok 
benyújtása képzésre, 
átképzésre 
 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Együttműködő: 
Dunapataji 
Településgazdálko
dási Intézmény 
Munkaügyi 
Központ 

információ 
kérés, 
informálás, 
2014. 06. 30. 
pályázat 
benyújtás 
lehetőség 
szerint 

 humán, pénzbeli  

3           
…           
IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 idősek alacsony 

informatikai 
jártassága 

alacsony 
informatikai 
jártasság 

képzések 
szervezése 

Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 

kérdőív informatikai 
tudásról 
informatikai tudás 
bővítésére irányuló 
képzések szervezése, 
koordinálása (EU-s 
pályázatokon 
keresztül 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Együttműködő: 
Gondozási 
Központ, 
Nyugdíjas Klub, 
Családsegítő 
Szolgálat 
Munkaügyi 
Központ 

Kérdőív: 2014. 
06. 30. 
Eu-s pályázat, 
Munkaügyi 
Központ által 
szervezett 
képzésre 
pályázat 
beadása: 
folyamatos 

az idősebb 
korosztály 
kevesebb mint 
30 %-a 
rendelkezik 
számítógépes 
ismerettel 

humán, 
pénzbeli, 
természetbeni 

 

2 időseket érintő 
programok 

egészségmegőr
ző programok 

programok 
bevezetése 

Szociális 
szolgáltatástervez

Szűrő, 
egészségmegőrző 

Képviselő-testület 
Szociális bizottság 

Szűrő, 
egészségmegőrz

 humán, 
természetbeni,  
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hiánya 
egészségmegőrző, 
szűrő programok 
hiánya 

hiánya ési koncepció programok 
bevezetése 
a bevezetett 
programok 
fenntartása 

Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Együttműködő: 
Gondozási 
Központ, 
Háziorvosi 
szolgálatok, 
Védőnői szolgálat, 
Nyugdíjas Klub 

ő programok 
bevezetése: 
2014. 06. 30. 
Programok 
fenntartása: 
2018. 06. 30. 

3           
…           
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 információ hiány 

fogyatékossággal 
élők 
vonatkozásában 

információ 
hiány 

informálás Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 

kérdőív elkészítése Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Együttműködő: 
Családsegítő 
Szolgálat 

Kérdőív: 2014. 
06. 30. 

 humán, 
természetbeni 

 

2 információ 
áramoltatás 
(pénzügyi, 
természetbeli 
ellátásokról) 
hiányosságai 

információ 
hiány 

informálás Szociális 
szolgáltatástervez
ési koncepció 

prospektus készítése Képviselő-testület 
Szociális bizottság 
Polg.hiv: 
igazgatási csoport 
Együttműködő: 
Családsegítő 
Szolgálat 

Prospektus 
készítése: 2015. 
06. 30. 

 humán, 
természetbeni 
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3. Megvalósítás 

 

3.1.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, 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. 

 

3.2.A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre. 

A HEP Fórum feladatai: 

 107 



 

A 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 e 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 

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. 

 

3.3.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. 
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3.4.Nyilvánosság 

Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot (honlap, tájékoztató 

kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) bevonni a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.  

3.5.Kötelezettségek és felelősség 

 

- A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármesteri hivatal szociális előadója 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  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

- Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
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- 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 
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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.) 

 

3.6.Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási 

tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP 

Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős (ök) 

meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, 

és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett 

beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Dunapataj Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a 

megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Dunapataj Nagyközség képviselő-testülete a módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) 

megvitatta és 69/2014. számú határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 
 
 
 
 
Dunapataj, 2014. 06. 27. 

 
          Dusnoki Csaba sk. 
           polgármester 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program legutóbbi módosítása óta több jogszabály is változott a szociális ellátások terén, illetve Dunapataj 

Nagyközség Önkormányzata új helyi rendeletet fogadott el az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról. A korábbi, 8/2011.(III.28.) 

önkormányzati rendeletet felváltotta a 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet. Az aktív korúak ellátása átkerült az önkormányzat hatásköréből a 

Kalocsai Járási Hivatalhoz. 

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatást helyi hatáskörben szabályozza a település rendeletében. A gyógyszerkiadások, gyógyító 

ellátások viseléséhez nyújtott támogatás és az újszülöttek támogatása is bekerült ebbe a helyi rendeletbe. A korábbi szociális alapon nyújtott 

közgyógyellátás is kikerült a helyi rendeletből. 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 12/2005. (V.04.) önkormányzati rendeletét az újszülött 

gyermekek támogatásáról hatályon kívül helyezték. 

További változás a legutóbbi felülvizsgálat óta, hogy a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társult településeihez csatlakozott Miske 

és Drágszél is. 

 

Dunapataj, 2015. 06. 25. 
 

 

Dusnoki Csaba sk. 
           polgármester 
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	A foglalkoztatottságra, munkaerő- piaci integrációra vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során:
	  közfoglalkoztatást szervez,
	 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
	 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai következményeit,
	 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
	A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. Az Ebktv. 21. § - 23. ...

	3.2.1. foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
	Az elemzett adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és ...
	3.2.1. számú diagram
	A diagramon jól látható, hogy a Munkaügyi központ által nyilvántartott álláskeresők száma az utóbbi években hullámzó képet mutatnak. 2008-ban az munkavállalási korúak (15-64 éves kor) 9 %-a volt állástalan. 2009-ben számuk a lakosság 11, 2 %, 2010-ben...
	3.2.2. számú táblázathoz tartozó diagram megmutatja, hogy miképp változott az álláskeresők száma a vizsgált öt évben, jól látható a fentebb említett tendencia, miszerint a 2012-ben az azt megelőző évhez képest nagymértékben 27, 7%-kal nőtt az állástal...
	A fenti diagram ábrázolja, hogy a nyilvántartott munkanélküliek (nem szerinti bontásban) közül milyen arányban vannak a tartós állástalanok. Látható, hogy a nők és férfiak tartós állástalanságának arányában változás állt be. Elmondható, hogy a regiszt...
	3.2.4. számú diagram
	A 3.2.4-es táblázathoz tartozó diagram rámutat a pályakezdők munkanélküliségi mutatóira. A táblázat a 18- 29 év közötti korosztályt vizsgálta a munkavilágában történő elhelyezkedésük alapján. Látható, hogy a pályakezdők közül a nők találnak nehezebben...


	3.2.2. Alacsony iskolai végzettségűek4F  foglalkoztatottsága
	A mélyszegénység összetett jelenségének kialakulásában-, amelynek társadalmi és gazdasági okai vannak-, nagy szerepe van a munkahelyek megszűnésének, munkanélküliségnek, munkaerő-piaci esélyek szűkülésének, ezekkel összefüggésben nem kis részben az ok...
	3.2.5. számú táblázat
	A 3.2.5. táblázat adatsora az alacsonyan iskolázott népességről rámutat arra, hogy a településen élő lakosság felnőtt korú tagjai rendelkeznek-e az alapfokú iskolai képesítéssel. Látható, hogy ennek vonatkozásában pozitív tendencia mutatkozik. Az elmú...
	A 3.2.6. adatbázisban a regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük szerint a későbbiekben még a település gazdasági, foglalkoztatói szerkezetének elemzésekor lesz fontos a két mutató egymásnak való megfeleltethetősége miatt. A diagramot elemez...

	3.2.3. közfoglalkoztatás
	A 3.2.9. számú adattábla rávilágít arra, hogy mekkora szerepe van a helyi munkaerő foglakoztatásában az önkormányzat foglalkoztatási programjának. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk érdemes összevetni a település aktív korú lakosságának számát a közfogl...
	Látható, hogy a közfoglalkoztatási programok az aktív korú népesség 8%-ának biztosítja a munka lehetőségét és ezzel együtt a munkabért. Látható, hogy 2012-ben foglalkoztatottak száma már fele annyi az előző évekhez képest. Ennek oka, hogy 2010-ben és ...

	3.2.4. a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok ...
	Az ehhez a fejezethez tartozó 3.2.10. táblázat adatainak összegyűjtése és elemzése révén vizsgáljuk a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a helyi munkaerő és állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulá...
	A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelezheti a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. Látható, hogy a vállalkozások számáról 2009-ig van adat, jogszabályi válto...
	A kivetett és befizetett iparűzési adó szintén a település gazdasági helyzetének alakulását tükrözi. Látható, hogy a két mutató közt eltérés figyelhető meg. Érdemes elgondolkodni azon, hogy az eltérés oka lehet, hogy a meglévő gazdasági kapacitások ne...
	A befizetett iparűzési adó 2010-től elmarad a kivetett adó összegétől. A tényleges befizetés 2010-ben 87, 04%- a, 2011-ben 97, 1%-a, 2012-ben 96,54 %-a az elvártnak.
	A jelen helyzet feltárásán túl fel kellene térképezni a tervezett beruházások körét is, és annak hatásait a helyi munkaerő potenciálra. Azonban arról nincs információnk.
	A 3.2.11. adattábla segítségével a település munka-erőpiaci helyzetének a közlekedési lehetőségekkel való összefüggéseit tárhatjuk fel. A táblázat összegyűjtött adatai arról adhatnak tájékoztatást, mekkora szerepe van a munkaerő-piaci sikertelenségben...
	A 3.2.12. és 3.2.13. adattáblák a településen élő fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeiről gyűjtenek tájékoztató adatokat és segítenek feltérképezni a helyi lehetőségeket, meglévő potenciálokat.
	A településen elérhető nem indulnak felnőtt képző, vagy átképző programok. A vonzásközpontban ( Kalocsa városában, illetve Hartán ) indulnak képzések, amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet; k...
	A felnőttképzési programok nincsenek a településen. A foglalkoztatási programokat a közfoglalkoztatási programok szervezése, koordinálása teszi ki. A közfoglalkoztatási programok az aktív korú népesség 8%-ának biztosítja a munka lehetőségét és ezzel e...
	A mélyszegénység fogalmát e fejezet elején már részletesen kifejtettem. A mélyszegénység megítélése, mint „kategória” behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba ta...
	A táblázat kitöltésekor a közfoglalkoztatásban résztvevők számát vettük alapul. A közfoglalkoztatás által állást kapok vagyontárgyairól, faji hovatartozásáról nyilatkozatot nem kell kitölteniük, így kényes terület, annak megítélése, hogy ki mélyszegén...

	3.2.8. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
	Kényes terület révén elsősorban személyes interjúk, beszélgetések során nyerhetünk olyan információkat, amelyek a munkakeresés során tapasztalt hátrányos megkülönböztetés eseteire utalnak. A településen nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről a...
	E fejezetben szükséges ismertetni azokat a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, amik a szociálisan rászoruló személyek részére elérhető. Ismertetésre kerülnek a munkaerő-piaciszolgáltatások, valamint álláskeresők számára elérhető támogat...
	A 3.3.1. diagram, és a 3.3.2. diagram elemzésénél szembetűnő, hogy a regisztrált munkanélküliek elhanyagolható hányada részesül pénzbeli támogatásban (álláskeresési támogatás, illetve álláskeresési járadék). Az álláskeresési segélyben részesülők létsz...
	A 3.3.3. táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat a...
	Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente ...
	Az elemzés során látható, hogy rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2011-es évhez képest 2012-re 32 főről, 13 főre csökkent. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma évről-évre növekvő tendenciát mutat. Érdemes megvizsgá...
	3.3.3 számú táblázat (részlet)
	Látható, és ki kell emelni, hogy a szociális segélyben részesülők az aktív korúak létszámának 2012-ben alig tették ki a 0, 057%-át. Más képet látunk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását elemezve. A regisztrált munkanélküliek több mint...
	Munkaerő-piaci szolgáltatások
	Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a következők:
	a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,
	b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
	c) munkaközvetítés.
	Álláskeresők támogatása
	A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti. A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. §- alapján a munkaadó r...
	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, veszélyeztet...
	3.4.1.a diagram
	A 3.4.1. tábla elemzésekor láthatjuk, hogy a településen lévő lakásállomány számában évek óta nincs mérvadó változás. Ennek negatív visszacsengése, hogy a lakásépítési „kedv” nem jellemző a településen. A fiatal párok, családok jellemzően használt ház...


	3.4.1. bérlakás-állomány
	A 3.4.1. tábla elemzésekor azt is láthatjuk, hogy az önkormányzati bérlakások szám az elmúlt 5 évben csökkent. 2008.ban 11 db volt, 2012-ben 8 db. A bázisévhez (2008) képest 72%-ra csökkent. A bérlakás állomány a teljes lakásállomány 0,048 %-át teszi ...

	3.4.2. szociális lakhatás
	3.4.3. egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
	Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal nem rendelkezik az önkormányzat.
	Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetekről nincs adat önkormányzat adatbázisában. A hajléktalanság nem veszélyeztetett lakhatási helyzetből alakultak ki, hanem a családi kapcsolatok elmérgesedése miatt. Szerencsére a hajléktalanság kérdését család...

	3.4.5. lakhatást segítő támogatások
	3.4.3. diagram

	3.4.6. eladósodottság
	Komoly probléma a településen az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a r...
	Dunapataj közigazgatási területe kiterjedt, hozzá tartozik a Szelidi- tó, illetve annak üdülőterülete. A területen lévő nyaralók nagy többsége közműszolgáltatással el vannak látva, gázszolgáltatás nem megoldott, révén, hogy többségében szezonális lakh...

	3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
	A fenti pontokat nem áll módunkban kifejteni, hiszen a településen nincs telep, vagy szegregátum.
	3.5.2. a telepen/ szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
	A fenti pontokat nem áll módunkban kifejteni, hiszen a településen nincs telep, vagy szegregátum.

	3.5.3. szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
	A fenti pontokat nem áll módunkban kifejteni, hiszen a településen nincs telep, vagy szegregátum.
	A fejezet tárgyalása előtt érdemes a jogszabályi környezetet megtekinteni. Elsőként az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi gyer...
	3.6.2. táblázat elemzésekor látható, hogy 2010-ig a közgyógyellátást igénylők és arra jogosultak száma növekvő tendenciát mutat. Az ellátás a szociálisan rászorult személy részére jár, -egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához- az egész...


	3.6.1. az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
	A település lakosságának biztosított az egészségügyi alapellátásokhoz és szakellátáshoz való hozzáférés.
	Vérvétel, véradás


	3.6.2. prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
	Mint már fenn említettük a településen széles körű a gyermekek, és a felnőttek részére szervezett, és megtartott szűrések. A védőnő és a házi gyermekorvos minden évben szűri az iskoláskorúakat (látás, hallás, testsúly vonatkozásában). A védőnő a kisgy...

	3.6.3. fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
	3.6.4. közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
	Az önkormányzat számára mérvadó, hogy a közétkeztetésben az egészséges táplálkozás megjelenjen. A közfoglalkoztatás keretén belül zöldségeket (uborka, burgonya, paradicsom, paprika) termelnek, amelyek beszolgáltatásra kerülnek a helyi Konyhára. Ezeket...

	3.6.5. sportprogramokhoz való hozzáférés
	A településen minden évben megrendezésre kerül a Falukupa, ami a kispályás futballt kedvelőket hivatott kiszolgálni. Kétévente megrendezik a Takács Kupát, ahol szintén futball csapatok jelentkezését várják. Dunapataj a megyei labdarugó bajnokság 3. os...

	3.6.6. személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
	Hátrányos megkülönböztetésre, és az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére a szolgáltatások nyújtásakor nincs tudomásunk.

	3.6.8. pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
	A pozitív diszkrimináció főként a szociális ellátórendszer keretén belül látható. A hátrányos helyzetű személyek, idősek, gyermeket nevelő családok számos pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülnek (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermek...

	3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
	3.7.1. közösségi élet színterei, fórumai
	A településen számos program van az évben mely alkalmat ad arra, hogy az itt élők kikapcsolódhassanak, szórakozhassanak. A teljesség igénye nélkül megemlítendők a sportrendezvények, az augusztusban Dunapataj- Szeliden tartott Halászléfőző verseny, Bet...

	3.7.2. közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
	A településen élő roma kisebbséggel nincs etnikai konfliktus.

	3.7.3. helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
	3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
	A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség érdekképvisel...
	A Dunapataji Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban DRNÖ) alelnöke szolgáltatott számunkra információt működésükkel kapcsolatosan. A DRNÖ a roma kisebbség számára biztosítja a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, tanácsadást, továbbirányítást...
	A DRNÖ és az önkormányzat szorosan együttműködik. Az önkormányzat 50/2012.számú határozata alapján a Nemzetiségi Önkormányzat jogosult a költségvetési koncepciót, vagy rendelet tervezetet elfogadni, véleményezni, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat pro...
	3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
	4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
	Még mielőtt a gyermekek helyzetének elemzésébe belekezdünk fontos általánosságban beszélni a Dunapatajon élő kiskorúakról.
	Évek óta megfigyelhető, hogy a családok életszínvonala csökken, ezzel együtt a velük együtt élő gyermekeké. A fennálló gyermekszegénység hívta életre a veszélyeztetettség és a hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát is.
	Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) po...
	Fontos, hogy ha egy gyermek veszélyeztetettsége, hátrányos helyzete bizonyítást nyert, a szociális és gyermekvédelmi rendszer kiterjedt hatáskörrel, több pillérre támaszkodva próbál javítani, a fennálló veszélyeztetettséget megszüntetni.
	Első pillér a természetbeni, pénzbeli ellátások rendszere. Ezen belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, az otthonteremtési támogatás, a kiegészítő gyermekvéde...
	A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányu...
	Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személye...
	4.1.1. diagram
	A diagram elemzésekor jól látható, hogy a veszélyeztetett gyermekek létszáma évről-évre számottevően nő 2008-as évhez viszonyítva 9,57-szorosára nőtt számuk. 2011-hez képest 1,15-szorosára nőtt. 2011-ben a védelembe vételek száma 9 volt, 2012-ben 6. A...


	4.1.2. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
	A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ,,hátrányos helyzetűnek” definiált gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízható...
	Az önkormányzat szociális ügyintézője adatbázisa alapján látható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma az elmúlt öt évben csökkenő tendenciát mutat. 2012-ben az ellátásban részesülők, már csak 86,42%-a volt a 2008-a...

	4.1.3. gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
	Lásd 4.1.2., 4.1.4. pont.

	4.1.4. kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
	4.1.3. tábla (részlet)
	A 4.1.3. tábla elemzésekor láthatjuk, hogy az elmúlt években, ha nem is mérvadóan, de nőtt azok száma, akik ingyenes étkezésben vesznek részt az óvodában. 2008-hoz képest 2012-re 10%-kal nőtt a ingyenesen étkezők száma, azonban a tavalyi évhez képest ...
	Látható, hogy mind a három iskolai étkezésben részesülő gyermekek száma az elmúlt 5 évben hullámzó képet mutatott. Jelenlegi csökkenő tendenciát magyarázhatjuk azzal, hogy az óvodás, iskoláskorú gyermekek száma egyre kevesebb.
	Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükség...
	A lakhatással összefüggő szabályozásról ld. a 3.4. pontot.
	Dunapataj Nagyközség közigazgatási területén nincs telep, vagy szegregátum.
	A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. Természetesen itt is szükséges fókuszba helyezni az esélyegyenlőség szempontjából külö...

	4.3.1. védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
	4.3.1./a diagram
	A fenti diagramokból látható, hogy jelenleg 1,5 védőnői státusz van a helyi védőnői szolgálatra. Ezt a változást a csökkenő gyermekszám hívta életre. Számításaink során a 0-3 éves gyermek létszámát vettük alapul. Megfigyelhető, hogy 2009-ben egy védőn...

	4.3.2. gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
	4.4.3. táblázat (részlet)
	A 4.4.3. táblázatból látható, hogy a településen lévő 3-6 éves kor közötti gyermekek óvodai beíratása majdnem 100%-ban megoldott. A még mai hatályos jogszabály szerint, csak a betöltött 5 éves gyermek számára kötelező az óvodai iskola előkészítő csopo...

	4.3.5. gyermekvédelem
	A gyermekvédelem alapvetően 4 pillérből épül fel. Első pillér a természetbeni, pénzbeli ellátások rendszere. Ezen belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, az o...

	4.3.6. krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
	Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 8/ 2011. (III. 28.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. A helyi rendelet a szociális törvénnyel és annak végrehajtási rendeletével együtt alkalmazandó. A képviselő tes...

	4.3.7. egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
	Kifejtve a 3.6.5. pontban.

	4.3.8. gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
	A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesü...
	Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása...

	4.3.9. hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
	A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban ld. a 4.4. pontot.
	A pozitív diszkrimináció főként a szociális ellátórendszer keretén belül látható. A hátrányos helyzetű személyek, idősek, gyermeket nevelő családok számos pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülnek (lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermek...
	Elsősorban néhány fogalmat kell tisztázni a kiemelt figyelmet igénylő és a fogyatékkal élő gyermekek vonatkozásában. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI), beilleszkedési, a tanulási, magatartási ...
	Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt definíciót. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
	Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulá...
	Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapj...

	4.4.1. a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
	Az óvodai ellátást résztvevő gyermekek közül 46 fő hátrányos helyzetű, ebből és 19 halmozottan hátrányos helyzetű is. Százalékosan kifejezve a gyermekek 54, 76%- a. A hátrányos helyzetű gyermekek közül 1 fő részesül gyógypedagógus általi megsegítésben.
	A 4.4.8. diagram elemzésekor látható, hogy évek óta kiegyensúlyozottan 10 fölötti osztályszámot tud indítani. A hatályos jogszabályi rendelkezés szerint osztály csak 15 fő felett lehet indítani. Sajnálatos tendencia, hogy egy- egy évfolyamon csak egy ...
	A 4.4.7. táblázat elemzésekor látható, hogy az iskola tanulóinak létszáma évről-évre kevesebb. 2012-ben 211 fő volt az intézmény tanulója, ebből 93 fő 1-4.osztályba jár, és 118 fő felső tagozatos. 2011-hez képest az alsósok száma 8%-kal nőtt, a felsős...

	4.4.2. a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
	4.4.11. számú tábla
	Az iskola személyi feltételei megfelelnek a hatályos jogszabálynak. 1 fejlesztőpedagógus látja el a BTM-es, és SNI-s gyermekek fejlesztését (jelenleg 43 fő), az óvodában szintén biztosítva van a gyógypedagógus szakember jelenléte, megbízási szerződés ...

	4.4.3. hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
	Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről. Az SNI-s, BTM-s gyermekek vonatkozásában a közoktatási intézmények megfelelnek az integrált oktatás követelményeinek. Esetükben alkalmazzák a differenciálást, a pozitív megkülönböztetést. Gondolok arra, ...
	Látható, hogy az elmúlt években a 8.-ik osztályba járó gyermekek, sikeresen befejezték általános iskolai tanulmányaikat. A 4.4.15. táblázat adataiból kiolvasható a településen végzett gyermekek 16, 67%-a gimnáziumban, 47, 6% szakközépiskolában, 35, 7%...

	4.4.5. pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
	Az SNI-s, BTM-s gyermekek vonatkozásában a közoktatási intézmények megfelelnek az integrált oktatás követelményeinek. Esetükben alkalmazzák a differenciálást, a pozitív megkülönböztetést. Gondolok arra, hogy egy-egy dolgozatnál több időt kapnak annak ...

	4.4.6. Prevenció
	Prevenciós tevékenységként elsősorban a passzív-aktív információ nyújtó előadások lehetségesek. Másodsorban pedig a gyermekek (főként a veszélyeztetett) szabadidejének hasznos eltöltésének koordinálása. Ebben segítséget nyújthatnak az iskola által sze...

	4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
	5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
	E tématerület elemzéséhez szintén tisztában kell lenni a jogszabályokkal, melyek a nők esélyegyenlőségét hivatottak szabályozni:
	Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. A Tanács 76/207/EGK irányelve ...
	A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különö...
	5.1.1./ a diagram
	5.1.1./b diagram
	A foglalkoztatással, munkanélküliséggel foglalkozó diagramok elemzésekor láthatjuk, hogy a munkavállalási korúak közül a férfiak száma magasabb. A női lakosok száma alacsonyabb, közülük viszont magasabb az állástalanok száma. Ennek oka lehet, hogy tel...


	5.1.2. nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
	A településen nincs a szó szoros értelmében képzési program. Azonban a mezőgazdasági minta programban résztvevő közfoglalkoztatottak számára kötelező képzésen részt venni Foglalkoztatást segítő program van, ha a közfoglalkoztatási rendszert tágabb ért...

	5.1.3. alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
	Jellemzően a munkanélküliek nagy arányban a 8. általános iskolai bizonyítvánnyal és a szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők közül kerülnek ki. Szakiskolai végzettséggel rendelkezők közül is általában olyan szakképesítéssel rendelkeznek, amit nem tud...
	A hátrányos megkülönböztetésről, mint problémáról érdemben nincs információnk.

	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.)
	Az e pontra vonatkozó jogszabályi környezet és rendelkezések tekintetében ld. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről szóló 3.6. pontot, valamint a g...
	A településen adott az óvodai és általános iskolai ellátás. Bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet hálózata nincs kiépítve.
	A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás e...
	Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot.
	5.3. diagram

	5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
	A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló té...
	A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli e...
	A településen nem működik anyaotthon, illetve családok átmeneti otthona. 50 km-es körzetben azonban több is található. Sajnos kevesebb, mint amire szükség lenne, így ennél az ellátástípusnál is megjelentek a várólisták. Főként télvíz idején nehéz olya...

	5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
	Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e. Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetet...
	A nők munkanélkülisége megszüntetésére irányuló kezdeményezés, hogy az önkormányzat minden évben jutányos áron bérleti szerződést hosszabbít egy cipőfelsőrész gyártó céggel, így az Dunapatajon is fenntart egy telephelyet, munkát adva így átlagosan 15-...

	6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
	A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések irányadók: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú...
	A diagram elemzéséből látható, hogy a településen élő nyugdíjasok száma tartósan 1200 fő fölött van, ez a teljes lakosság 36, 15 %-a. Számottevő a különbség a férfi és a női nyugalmazottak számában. 2011-es év adatai szerint Dunapatajon női nyugalmazo...

	6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
	Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Erről ld. még a 3. 3. pontot.
	Annak felmérése, hogy a nyugdíjasok közül ki vállal munkát nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk. Azt tudjuk, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munka...
	A településen nem indult az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására kifejezett program. Érdemes azonban megemlíteni nyelvi kompetencia fejlesztését célzó TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 pályázat településen folyt képzéseit, angol és német nyelvből. A képzése...

	6.2.3. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
	Mivel az idősebb korosztály nehezebben helyezkedik el, és leépítéskor előbb elveszítheti munkahelyét. Ha az 55 év felettiek munkanélküliek, és tartós állástalanok számából látható, hogy az idősebb korosztály felé tolódnak el a számadatok, akkor állíth...
	6.2.3/ b diagram
	A fenti két diagram elemzésekor látható, hogy az 55 év feletti munkanélküliek száma az elmúlt években növekvő tendenciát mutat, azonban a regisztrált munkanélküliek száma meredekebb ívben növekszik. Tehát az állástalan 55 év felettiek aránya 2011-hez ...

	6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
	A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentáli...
	A célcsoportnak az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutása biztosítva van. Szakellátást igénybe venni a 15 km-re található Kalocsa városában található kórházban tudnak. Szociális alapellátáshoz jutásuk biztosítva van, azonban minden ellátásnál me...
	6.3.1./ a diagram
	6.3.1./ b diagram

	6.3.2. kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
	Az idősebb korosztály kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférését nehéz felmérni. Interjú felvétel alapján a 2012-es évre tudtunk adatot szerezni, de felmérés hiányában az azt megelőző évekről nincs adatunk, így viszonyítani sem tudunk.
	6.3.4. diagram
	Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz rosszabb. Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük, a célcsoport ismeri-e a számítógépet, tudja-e kezelni, illetve használni. A 25 megkérdezettből 9 tudja használni...
	Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezzük az idősebb korosztályt megcélzó programok, speciális programok számát. (pl. informatikai képzés, dalkör, nyugdíjasklub, stb.)
	6.4.diagram
	A településen működik népdalkör, van nyugdíjasklub. Minden évben egy alkalommal –az előre meghatározott évben született-idősek részesülnek a Pataji Ősz rendezvénysorozaton belül, ebédben. A 2012-es évtől eltekintve a Gondozási Központ karácsonyi műsor...

	7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
	Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent...

	7.1.1. fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
	A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, íg...

	7.1.2. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
	Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)...
	Az alábbiakban ismertetésre kerülnek azokat az ellátási formák, amelyeket jogszabályok biztosítanak a fogyatékkal élő személyek számára. Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára jogszabály szerint já...
	Aktuális jogszabályok:
	141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának  valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 199...

	7.3.6. pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
	Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az ellátásra szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a rendszerbe. Van megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybe...
	8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása
	A településen, széles spektrumon mozgó problémahalmazzal kell szembesülünk, amelyek megoldása csak az önkormányzat a szociális szolgáltatók, az egyházak és a civil szervezetek összefogásával lehetséges. A településen a szolgáltatók között az együttműk...
	Lásd. 3.8. pont.

	9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
	A helyzetelemzésben meghatározott problémák kapcsán érintett Dunapataj Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala ügyintézői, a Dunapataji Romai Nemzetiségi Önkormányzat. Az önkormányzati intézmények közül a Dunapataji Településgazdálkodási In...
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	2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
	3. Megvalósítás
	3.1.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 valósítsá...

	3.2.A megvalósítás folyamata
	A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.
	A HEP Fórum feladatai:
	A 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 végreha...
	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,...

	3.3.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.

	3.4.Nyilvánosság
	Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szükséges minden elérhető eszközt és hely...

	3.5.Kötelezettségek és felelősség
	3.6.Érvényesülés, módosítás
	Amennyiben a kétévente előírt 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 elmaradás...
	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.


	4. Elfogadás módja és dátuma
	A Helyi Esélyegyenlőségi Program legutóbbi módosítása óta több jogszabály is változott a szociális ellátások terén, illetve Dunapataj Nagyközség Önkormányzata új helyi rendeletet fogadott el az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról. A korább...
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