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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 

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

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Magyarsarlós Község Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 

település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 

különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A település bemutatása 

A megye területén már az őskorban is éltek emberek. Az állandó jellegű benépesedés a térségbe Krisztus 

előtt 4000 körül, az újkőkorban kezdődött. A Mecsek vidékén élt lengyeli kultúra emlékei Magyarsarlóson is 

megtalálhatóak. Kőbalták, marokkövek tanúskodnak a völgy gazdag múltjáról, amely fekvésénél fogva az 

őskori ember biztonságos lakhelyéül szolgált A Krisztus előtti évezredekben várszerű telep létesült a falu 

fölött magasodó dombon, majd nomád vadásztörzsek költöztek a vidékre. Halottaikat hamvasztották és 

maradványaikat urnákba helyezték. Kunyhóik a mai falu keleti felén, a magyarsarlósi temető alatti enyhe 

domboldalon voltak. 

Krisztus születése környékén a Dunántúlt elérte a római hódítás. Először a kereskedők jöttek, majd az ő 

kedvező jelentéseik nyomán megérkezek a római hadsereg légiói. Pécs római kori elődje közigazgatási 

központ lett. A rómaiak korában Baranya megyén átment a korszak egyik legjelentősebb hadi útvonala, mely 

Triernél érte el a birodalom határát és Szávaszentdemeterig húzódott. A rómaiak a hadiút mentén 

erődítményeket hoztak létre, melyben helyőrségeket állomásoztattak. A feltárt régészeti leletek arra utalnak, 

hogy Sarlóson is volt római erődítmény. Feltételezhető azonban, hogy a rómaiak is már találtak itt települést. 

A római korból számos lelet került elő Magyarsarlóson. 

István király a kereszténység befogadásával megnyitotta hazánkat a nyugati műveltség előtt. A 

várispánságokkal lerakta a feudális állam szervezetének, a későbbi vármegyéknek az alapjait. 1009 – ben 

megalapította a pécsi püspökséget. Baranya vármegye akkori területén két központ volt: Baranyavár és Kos 

vára. Ez utóbbi Magyarsarlós Kozármisleny, Nagykozár határában álló erődítmények együttese volt. 

Magyarsarlóson, a mai temető mögött a „Vár Kos” dűlőben állhatott az akkori Baranya vármegye egyik 

legjelentősebb vára. A sarlósi vár stratégiailag könnyen védhető, három oldalról víz, ill. mocsár vette körül. 

Megközelíthetősége csak É-Ny-i irányból volt lehetséges. 

                                                             

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

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90skor
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajk%C5%91korszak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mecsek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyeli_kult%C3%BAra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trier
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1009
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%A1rmisleny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykoz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mocs%C3%A1r
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A falunak kiemelkedő gazdasági jelentősége is volt az Árpád-kor elején. 26 féle mesterség képviselője élt a 

faluban, közöttük a sarlókészítők játszottak kiemelkedő szerepet. Talán innen származik a „sorlos” 

elnevezés, mely 1332-es okiratokban szerepel. A gazdasági fejlődésben fontos szerepet játszottak az apácák. 

Ők képviselték a településen azt a művelt réteget, akik az ipart, mezőgazdaságot irányították. A mai Jókai 

utcától keletre egy halastavat hoztak létre. A hal, böjti étel ezért kiemelkedően fontos tápláléka volt a 

középkor emberének. A település súlyát mutatja, hogy kereskedők is letelepedtek itt. Ők voltak a középkori 

nevükön: „kálózok” a várral „szemközti”, D-i dombon építették fel házaikat. Innen látták el ipari és 

mezőgazdasági termékékkel a déli országrészt. 1224-ben a pécsváradi bencés apátság bérelte a települést az 

apácáktól. A Pécsváradi bencés apátság a kora középkor egyik legjelentősebb magyar apátsága volt. Bányát 

és malmot is létrehoznak a településen. Kétségtelen, hogy a falu ekkor éri el legnagyobb gazdasági súlyát. 

Jelentősége – egyes történészek szerint – ekkor nagyobb, mint a nála kisebb és fejletlenebb Pécsé. 

A falu 1543-tól török megszállás alá került, így körülményei jelentősen leromlottak. A török alatt, – bár 

népességének jelentős részét elvesztette – mindvégig lakott maradt. A török kiűzése után a településre a 

magyarok mellé horvátok és németek települnek be. Feltehetően 1750 után kezdődött meg a római katolikus 

templom építése amely 1793-ra fejeződött be. Mária Terézia alatt, 1777-ben indul meg az iskolarendszerű 

oktatás Magyarsarlóson. 

Az 1800-as évek második felében jelentős fejlődésnek indul a falu, ezekben az években már három malom is 

üzemel a településen. 

A XIX. század végén felépül a magyarsarlósi gőzmalom, amely a mai sertéstelep helyén állt. A gőzmalom a 

kor igen magas technikai színvonalát képviselte, s fő funkciója több település ellátása volt. Megépítését a 

növekvő gabona termelés tette indokolttá, a vízi malmok fokozatosan háttérbe szorulnak. A gőzmalom 

közelében a XX. század elején felépül a magyarsarlósi csárda is, mely a malomba érkezőknek, az úton 

lévőknek, de még a sarlósiaknak is fontos állomása lett. 1913 októberében, szép ünnepség keretében került 

felszentelésre, a közel 70 évig működő felső iskola. 

Ennek a dinamikus fejlődésnek az első világháború vet véget. A falu növekedése megállt, jelentős visszaesés 

nem következett be, de hosszú évtizedekig stagnált a gazdaság és a lakosságszám. Az elhúzódó háború az 

életszínvonal romlásához, létbizonytalansághoz vezet. Nő a csonka családok száma, az elszegényedés. 

A világháború végén, antant-szerb csapatok szállták meg a megye kétharmadát, így Magyarsarlóst is. A 

megszállók célja, hogy Baranya déli részét a Szerb- Horvát- Szlovén királysághoz csatolják. 

A trianoni békeszerződés során Baranya megye déli részét elcsatolták. Az igazságtalan békeszerződés 

következményei mélyrehatóak voltak, végigkísérték a két világháború közötti időszakot. Az elcsatolt 

területek felett érzett fájdalom áthatja a politikát és a mindennapi életet is. Az elkeseredés természetes 

következménye lett a területi revízió és a hasonló helyzetben lévő Németországgal való katonai 

együttműködés. 

A Horthy – korszak nemzetiségi politikája egyenlő jogokat biztosított valamennyi népcsoport számára. 

Bethlen István miniszterelnök a megértés és a megnyerés politikáját alkalmazta. A korszak törekvéseit 

jelentősen gyengítette a nagy gazdasági világválság, s a vele járó infláció, létbizonytalanság, 

munkanélküliség. A nehézségek ellenére fokozatosan épültek a házak a településen. 1920-ban már 120 ház 

található a faluban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1332
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1224
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1543
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1tok
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1750
https://hu.wikipedia.org/wiki/1793
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/1777
https://hu.wikipedia.org/wiki/1800
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Malom
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1913
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antant
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baranya_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horthy_Mikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Istv%C3%A1n_%28politikus%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_gazdas%C3%A1gi_vil%C3%A1gv%C3%A1ls%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
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Ennek a kibontakozó fejlődésnek a második világháború vetett véget. Magyarsarlóst is elkezdték járni a 

hitleri eszméket hirdető agitátorok és igyekeztek őket a különböző fasiszta szervezetekbe beszervezni. 1941–

ben már éreztetik hatásukat a zsidótörvények is. A világháború során az orosz fronton 26 magyarsarlósi 

lakos áldozta életét. A lakosság egy része a harci események idején a környező erdőkbe húzódott, hogy 

elkerülje a megszálló katonák visszaéléseit. 

1944. november 28-án, a hajnali órákban a szovjet csapatok elérték Magyarsarlóst. Nyugati és keleti irányból 

közelítették meg a falut. A Felső-hegyen sorakoztak a szovjet tankok, miközben a gyalogság Hásságy felől 

közeledett. A németek alig vonultak ki a falu egyik végén, a másik végén már jöttek a szovjetek. A „falu 

felszabadítása” azonban nem volt vértelen, a Sztrána- erdőben kisebb lövöldözés alakult ki, melynek német 

és orosz részről is több halottja volt. A sarlósi csárda kiürítése is megkésett. A német katonák mulatozása az 

estébe torkollott, a szovjetek pedig körülvették a csárdát. A lakosság igen megsínylette a két hatalom 

elnyomását, de a megpróbáltatások a háború végével nem múltak el. A németekkel együttműködőket 

meghurcolták, ez 25 családot érintett a településen. Két család került ki Németországba, a többi átmenetileg 

szétszóródott, majd később visszajött és visszakapta, vagy visszavásárolta elkobzott birtokát. 

A II. világháború után a szovjet megszálló csapatok által hatalomra juttatott kommunista párt elnyomta a 

demokratikus államberendezkedés kialakítására történt kísérletet és diktatúrát épített ki Magyarországon. Ez 

jelentősen meghatározza gazdasági és társadalmi fejlődését. Megváltoztak a tulajdonviszonyok, megindult az 

államosítás. Tervgazdálkodás, erőltetett iparosítás és téeszesítés kezdődött. 

Mindenkire kötelezővé tették a marxista ideológia elfogadását. A falu önállóságát 1965-ben megszüntették, 

először Olaszhoz, majd Nagykozárhoz csatolták. 

Az 1956-os forradalom Magyarsarlóson nem volt igazán érzékelhető. Az iskola falára kikerült a nemzeti 

színű zászló. Ezért később súlyos árat kellett fizetni. A 60-as évek elején a kistelepülésekkel szemben 

megnyilvánuló negatív településpolitika következtében nem adnak ki építési engedélyt. A korabeli 

lakosságpolitika lényege abban állt, hogy a kistelepülések fenntartása, és fejlesztése nem gazdaságos. 

Magyarsarlós életformáját továbbra is a mezőgazdaság jellemzi. A TSZ-ek mellett lehetőség nyílik a háztáji 

állattenyésztésre, melynek jelentős felvevő piaca a Szovjetunió. Az állattenyésztésből befolyó plusz tőke a 

település külső arculatán jelentkezik. Sorban épülnek a téglaházas épületek, s a falu lassan elveszti 

hagyományos jellegét és elnyeri mai arculatát. 1976-ban a tudatos településromboló politika következtében 

megszűnik az általános iskola felső tagozata, majd néhány év múlva az alsó tagozata. Ezzel a magyarsarlósi 

iskola több mint 200 év működés után bezárja kapuit. 

A rendszerváltás hatására a birtokviszonyok átrendeződtek. A paraszti gazdaságok újraalakítása azonban a 

kellő gépesítés hiányában nem érte el a várt hatást, így az a sajátos helyzet alakult ki, hogy a 

birtokviszonyok, csak papíron változtak. A földek nagy részét Magyarsarlóson továbbra is az átalakult 

Termelőszövetkezet művelte. Külső piac hiányában a háztáji gazdaságok leépültek. A mezőgazdaságból élők 

száma jelentősen lecsökkent a településen, nagy részük az iparban talált új megélhetést. A rendszerváltás a 

közigazgatást is átalakította. Az önkormányzati törvény 1990-ben életre biztosítja a települések önállóságát. 

Ezzel Magyarsarlós jövője, történetének alakítása ismét az itt élők kezébe került. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/1965
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olasz_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91gazdas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1976
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Termel%C5%91sz%C3%B6vetkezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
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Demográfiai adatok 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség 

száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 282 bázis év 

2013 269 95,4% 

2014 267 99,3% 

2015 260 97,4% 

2016 250 96,2% 

2017   0,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Lakónépesség

 

A fenti grafikon a lakónépesség, vagyis az adott területen lakóhellyel rendelkező, ám máshol tartózkodási 

engedéllyel nem rendelkező személyek, továbbá az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek együttes számát mutatja be Magyarsarlóson. A lakónépesség száma, amely a 2012-es adatokhoz 
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képest, - amikor is a 282 fő volt, - folyamatos csökkenést mutat:  

2013-ban 95,4%-os népesség figyelhető meg: 269 fő lakott településünkön. 2014-ben ez a szám csökkent 

267-re, ami 99,3%-os változást eredményezett. A 2014-es esztendőre a lakónépesség száma 260 főre 

csökkent, továbbá a 2016-os évben 250 fő re csökkent a lakosságszám 2013 év első felében a lakónépesség 

száma az év végére 269 főre csökkent, 2014-ben minimális eltérés volt tapasztalható 267 főre csökkent a 

lakónépesség szám az évvégére. A lakónépesség számának változása negatív irányba fordult, 5 éves adatot 

tekintve csökkent a településen jelenlévő személyek száma. 

A százalék szerinti felosztást az előző évekhez mérten adtuk meg. A lakónépesség számadata, illetve a 

változás aránya megmutatja, hogy az adott településen mekkora lakónépességre vonatkoztatva kell 

áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását. 

Az állandó népesség száma úgy értelmezett, mint a bejelentett népességé. Vagyis a bejelentett állandó 

népesség körébe az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak, 

függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (azaz ideiglenes lakásuk), vagy, hogy az 

összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e.  

Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség górcső alá vétele szintén segít az esélyegyenlőség 

különféle célcsoportjainak beazonosításában. 

Ezek alapján Magyarsarlós településén a férfiak és a nők megoszlása a következőképp mutatkozik meg: 

2016- os adatok szerint településünkön 164 nő és 149 férfi él, (ez összesen 313 fő). A nők százalékos 

megoszlása magasabb, a lakosság 52.4%-át teszik ki szemben a férfiak 47.6%-ával. 

Ha az életkor szerinti megosztást vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy a 14 év alattiak körében a lányok 

aránya 5,7% a fiú- 5,43%-val szemben, vagyis szám szerint ez 18: 17 fős arányt mutat a lányok javára. A 0-

14 éves korosztály összesítetten 35 fővel képviseltetik településünkön. 

A 15-17 évesek körében megfigyelhető, hogy több a fiú, mint a lány: a tinédzser lányok száma  

2 fő, míg a kamasz fiúké 8. A lányok-fiúk az előző vizsgált korcsoporthoz mért aránya megfordul, a lányoké 

0,64% lesz, míg a fiúk aránya csupán 2,56%. A vizsgált 15 és 17 év közötti korosztály létszáma összesen 10 

fő. 

 A 18 és az 59 év közötti felnőttek számát és arányát vizsgálva elmondható, hogy összesen  

194 fővel kell számolnunk, ebből 100 fő nő és 94 fő férfi. Százalékos arányra lebontva ez azt jelenti, hogy a 

nők 31,95%-ban vannak jelen, a férfiak 30,03%-ban. 

A 60 és 64 év közötti korosztályban a férfiak és a nők aránya 3,83% és 3,83% lesz, mely számszerűsítve: 12 

nő és 12 férfi, azaz összesen 24 fő. 

A 65 év feletti korosztályban a nők aránya ismét megfordul, sőt megugrik: az összesen 50 főből 32 a nő, míg 

18 a férfi. Ez százalékos felbontásban 10,2%-ot jelent a nők javára szemben a férfiak 5,75%-ával. A 2 éves 

kor alatti korosztályt a fiú 12 fővel, míg a lányok csupán 4- vel vesznek részt az adathalmazban, összesen 16 

fő.  Forrásainkban a TeIR, KSH-TSTAR adatait vettük alapul. 
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 149 164 313 47,60% 52,40%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 12 4

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 17 18 35 5,43% 5,75%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 8 2 10 2,56% 0,64%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 94 100 194 30,03% 31,95%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 12 12 24 3,83% 3,83%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 18 32 50 5,75% 10,22%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

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

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 0

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 2 5 3

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 7 5 -2

Összesen 9 10 1

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

 

A 15-17 éves gyermekek száma  a településünkön a következő képpen alakult a 2011-es népszámláskor : 15 

éves gyermekek számáról nem rendlekezünk adatokkal, a 16 éves gyermekek száma 2001-ben 2 fő volt míg 

2011-ben 5 fő, 17 éves gyermekek száma 2001-ben 7 fő volt, míg 2011-ben 5 főre csökkent. Összesen a 16-

17 évesek száma 2001-en 9 fő volt, míg 2011-ben 10 fő. 

Az öregedési index táblázat a következő adatokról ad számunkra tájékoztatást, 2012-ben Magyarsarlóson a 

65 évi feletti állandó lakosok száma 47 fő volt, míg a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 37 fő, az 

öregedési index ebben az évben 127%-os volt. 2013-ban a 65 év feletti áll. l. száma 46 fő, míg a 0-14 éves 

korú áll. l. száma 38 fő, az öregedési index 121,05%. 2014-ben a 65 éve felettiek 48 f élt a volt állandó lakos 

a településen, és a 0-14 korú pedig 35 fő, az öregedési index növekedése figyelhető meg 137.14%. 2015-ben 

az öregedési index kisebb mértékű csökkenést mutat 130,56% a lakosság számot tekintve a következő képen 

alakul a 65 év feletti korcsoportot tekintve 47 fő és a 0-14 év közötti korcsoportot tekintve 36 fő. 2016-ban a 

legmagasabb arányba változott az idősek és fiatalok eloszlása, 50 fő 65 év feletti állandó lakos volt 

megfigyelhető és 35 fő 0-14 év közötti fiatal élt a településen, az öregedési index 142,86%-os volt, 

elmondható, hogy településen élő lakosok közül az idősek élnek többen a községben és ez az arány 

növekedni látszik. 2017- es évről nem rendelkezünk adatokról.  

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 47 37 127,03%

2013 46 38 121,05%

2014 48 35 137,14%

2015 47 36 130,56%

2016 50 35 142,86%

2017 n.a n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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A belföldi vándorlások kiszámolásának alapja az, hogy az odavándorlásból kivonjuk az elvándolást. Ez az adat az 

adott település vonzerejét tükrözi: amennyiben az egyenleg pozitív, akkor az odaköltözés jellemző; ha negatív 

értéket kapunk, akkor viszont az elvándorlás a hangsúlyosabb. 

2012-ben az állandó jellegű odavándorlás 9 főt mutatott és 7 fő volt, aki elvándorolta településről, 2013-ban 

ez az arány már megfordult, 5 fő vándorolt a Magyarsarlósra és 9 fő elhagyta a települést, így negatív 

irányba fordult a változás.2014-ben már 11 fő vándorolt el a településről és 6 fő vándorolt a településre. 

2015-ben 7 fő vándorolt el a településről és 5 fő vándorolt oda. 2016-ben ez a számarány még nagyobb 

mértékben növekedett 4 fő költözött a településre és 11 fő várndorolt el. Nagyobb figyelmet kell fordítani az 

elvándorlás megnövekedésének lehetséges okaira, és vonzóbbá kell tenni a települést a lehetséges 

odavándorlóknak 

 

 

Év 9
Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2012 9 7 2 6,1

2013 5 9 -4 12,4

2014 6 11 -5 15,58

2015 5 7 -2 6,25

2016 4 11 -7 22,36

2017 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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A természetes szaporodás értékének megadásakor az élveszületések számából vonjuk ki a halálozások 

számát.A 2012 és 2017 közötti időszakban az élveszületések száma nem minden évben meghaladta a 

halálozások számát. 2012-ban 2 élveszülésre 2 halálozás jutott, ez a természetes szaporodás vizsgált 

arányában 0 főként mutatkozik meg. A 2013-as esztendőben az élve születések száma csökkent,  1 volt; ám a 

halálozások száma pedig növekedett, méghozzá 4 főre. A természetes szaporodásban ez mínusz 3 főt jelent 

2013-ban. A 2014-es évben az élveszületések száma és a halálozások száma megfordult, az élveszületések 

voltak többségben 4 fővel, szemben a halálozások számával, ami már 1-re csökkent. A természetes 

szaporodásban ez 3főt jelentett 2014-ben. 2015-ben a halálozások száma ismét csökkent , 3 fő halálozott el 

településünkön, és 6-an születtek élve. Ez ismét pozítiv változást jelent a ter mészetes szaporodásban, plust 3 

főt. 2016-ban az élveszületések száma csökkent 2 fő volt, és a halálozások száma nőtt 3 főre, így a 

természetes szaporodás -1 fő volt. 2017-ben nem rendelkezünk adatokkal.  Összeségében elmondható, hogy 

nincs stabil pozítiv változás a természetes  szaporodás arányait tekintve, indgadoznak a számok minden évben, 

kis mértékű javulás figyelhető meg az 5 éves időtartam alatt.  

 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 2 2 0

2013 1 4 -3

2014 4 1 3

2015 6 3 3

2016 2 3 -1

2017 n.a n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Értékeink, küldetésünk 

 

Szeretnénk, ha a meglévő lakosságot meg tudnánk tartani, és még a városból tudnánk vonzani kiköltöző 

családokat. Ehhez az kell, hogy a szolgáltatások színvonala magas legyen, a civil társadalom jól szervezetté 

váljon, amelyet az önkormányzat be tud vonni a helyi ügyek tervezésébe és intézésébe.  

Természetesen ez akkor lehetséges, ha megmarad és fejlődik a gazdasági, infrastrukturális, szociális háttér, 

amely biztosítja az itt élők megfelelő, jó közérzetét, megélhetését. Alapvető célunk, hogy Magyarsarlós 

község, olyan település legyen, ahol a lehető legteljesebben érvényesül az az alapelv, mely szerint minden 

ember egyenlő. 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Magyarsarlós település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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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 az HEP IT 

tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 

eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” 

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

szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 Magyarsarlóson nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás. Ehhez 

iránymutatóként az itt létrejött HEP szolgál a jövőben. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 
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‐ költségvetési koncepció   

‐ a közfoglalkoztatás keretében különös hangsúlyt fektetünk a nők, a csökkentmunkaképességűek és az 

anyagilag hátrányos helyzetben élők előnyben részesítésére   

 ‐  a  pályázatok  készítése  során,  az  esélyegyenlőség  biztosítása  a  legfontosabb  tartalmi  elemek  között  

jelenik meg  

‐ a gazdasági program  

  ‐ a gazdasági programunkban, szintén kiemelt cél, hogy a jelenlegi és jövőbeni közintézményeink mindenki 

számára egyformán elérhetőek legyenek, akadálymentesek legyenek.  A gazdasági program célja a lakosság 

életminőségének javításához szükséges önkormányzati háttér biztosítása, melyet az önkormányzat a saját és 

a külső eszközök felhasználásának optimalizálásával végez. Települési szinten ez egy olyan komplex 

program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el a különböző beavatkozási 

területek jövő orientált alakítását az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges 

támogatásával. 

Támaszkodtunk a település településrendezési tervére, valamint településfejlesztési koncepciójára is. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Kistérségi Esélyegyenlőségi Program egyeztetett. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapját adó statisztikai adatok legnagyobb részét az Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból gyűjtöttük össze. Jelentős segítséget nyújtottak 

továbbá a releváns adatok összegyűjtéséhez az önkormányzat nyilvántartásai és statisztikái. Ezen kívül 

támaszkodtunk egyes ágazati beszámolók megállapításaira, a különböző területeken dolgozó szakemberek 

tapasztalataira. Azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs, vagy nem lehet, elsősorban a 2011.évi 

népszámlálás adataiból indultunk ki. A fogyatékkal élők, valamint a romák számára és helyzetére 

vonatkozóan releváns adatokat gyűjtéssel, helyi ismeretség alapján tudjuk beszerezni, mivel az 

önkormányzatunk erre vonatkozóan adattal nem rendelkezik. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Pécs közelsége miatt a munkanélküliség az országos átlagnál alacsonyabb. A lakók saját tulajdonú 

ingatlanokban laknak, s néhányan a kertjeikben mezőgazdasági kisegítő tevékenységet végeznek. 

Mindamellett, az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre adat a helyi lakosok bruttó jövedelmének 

mértékéről.  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

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

alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az 

elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. 

a) Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A következő táblázat a nyilvántartott álláskeresők számát és arányát reprezentálja a 15 és 64 éves korosztály 

körében. Itt azt vizsgáljuk, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők 

száma, továbbá, hogy ez az évek tükrében miként változik; illetve azt is, hogy milyen az arány a férfiak és a 

nők körében. 

 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 116 130 246 10,25 8,8% 11,25 8,7% 22 8,7%

2013 115 123 238 11,25 9,8% 7,5 6,1% 19 7,9%

2014 117 121 238 7 6,0% 7,25 5,0% 14 6,0%

2015 116 121 237 7 6,0% 5 4,1% 12 5,1%

2016 114 114 228 5,5 4,8% 5,5 4,8% 11 4,8%

2017 4,25 2,25 7

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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2012-ben a 15 és 64 év közötti nyilvántartott lakónépesség száma és aránya az összesen 246 főből a nők 

körében kimutathatóan magasabb volt: 130 fő, amíg a férfiak száma 116 fő volt. Ezen adatokhoz képest adott 

évben a nyilvántartott álláskeresők száma 11,25 fő volt a nők között (ami 8,7%-ot jelent), míg a férfiak közül 

10,25 fő keresett nyilvántartásba véve munkát (azaz 8,8%). A 2012-es évre vetítve tehát elmondható, hogy 

ez évben összesen 22 fő regisztrált álláskereső volt az 246 fős lakónépességből, ami százalékos arányra 

lebontva annyit tesz, hogy a lakónépesség 8,7-a keresett munkát településünkön. 

 

Ha a 2013-as évet vizsgáljuk, a lakónépesség körében 123 fő nővel és 115 férfival, azaz összesen 238 fővel 

számolhatunk. Az ő körükben a nyilvántartott női álláskeresők száma 7,5 volt, (ez százalékosan összevetve  

6,1%-ot jelent), a férfiak ezen aránya pedig 11,25 főre bővült, ugrásszerű emelkedést mutatva az előző évhez 

képest (ha százalékokban vizsgáljuk ezt az arányt, akkor ez már 9,8%-ot tesz ki.) Tehát a 2013-as évben 

Magyarsarlóson összesen már 19 fő nyilvántartott álláskeresőt regisztráltunk, ez a lakosság arányának már az 

7,9%-át teszi ki. 

 

A 15 és 64 év közötti lakónépesség a 2014-es évben szintén 238 fő, ebből a nők 121 fővel, míg a férfiak 117 

fővel képviseltették magukat. A női nyilvántartott álláskeresők száma ebből az előző évhez képest 7,25-re 

csökkent és csupán 5%-ot tett ki. Ami a nyilvántartásba vett férfi álláskeresőket illeti községünkben, 

elmondható, hogy 2014-ben 7 férfi próbált állást találni, ami az előző év adataihoz képest szerencsés 

visszaesést jelent: már csak 6%-ot. 2014-ben összesen tehát a nyilvántartott álláskeresők száma 14 főre 

csökkent, a lakosság arányához viszonyítva viszont, 6%-ra csökkent az előző évhez viszonyítva. 

 

2016-ban 114 fő férfi és 114 fő nő összesen 228 fő volt a lakónépesség. A nyilvántartott álláskeresők száma 

a nők esetében 5,5 fő ami 4,8% os arányt jelen, és ugyan ilyen adatot kaptunk a férfiak esteében is.  

Az adatokat tekintve a munkanélküliség csökkent a településen, ennek ellenére még mindig találkoztunk 

regisztrált munkanélküliekkel, mind a férfiak mind a nők körében. Település szinten segítség nyújtásra van 

szükség, ennek megszüntetésére, illetve az adatok pozitív irányba való elmozdulására. 

A regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti bontása, illetve idősoros változása rávilágít arra, hogyan 

változik a munkanélküliség a különféle korosztályok tekintetében.  
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Ha a regisztrált munkanélküliek számát tekintjük át korcsoportok szerint, akkor a következő eredményeket kapjuk 

táblázatba fűzve Magyarsarlóson: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

22 19 14 12 11 7

Fő 0,5 0 0 0,25 1 0

% 2,3% 0,0% 0,0% 2,1% 9,1% 0,0%

Fő 2 1,75 4,75 3,5 3,25 1,75

% 9,3% 33,3% 29,2% 29,7% 25,0%

Fő 2,5 1,25 0,25 0,25 0 0,25

% 11,6% 6,7% 1,8% 2,1% 0,0% 3,6%

Fő 4,75 3,25 1,25 0,25 0,5 0,75

% 22,1% 17,3% 8,8% 2,1% 4,6% 10,7%

Fő 1,25 2,75 1,75 0,25 0,75 0,25

% 5,8% 14,7% 12,3% 2,1% 6,8% 3,6%

Fő 3,5 2 2,5 2 1,2 0

% 16,3% 10,7% 17,5% 16,7% 11,0% 0,0%

Fő 2,5 3,5 0,75 1,25 1 0,75

% 2,5% 3,5% 0,8% 1,3% 9,1% 10,7%

Fő 2,5 3 2,25 1,5 1 0

% 11,6% 16,0% 15,8% 12,5% 9,1% 0,0%

Fő 2 1,25 0,75 1,75 2,25 1,5

% 9,3% 6,7% 5,3% 14,6% 20,5% 21,4%

Fő 0 0 0 1 0 2,42

% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 34,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen

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

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

 

2012-ben a regisztrált munkanélküliek száma 22 fő volt, 8 fővel kevesebb, a 20 alattiak körében 0,5 fő 

regisztrált, (2,3%), a 20-24 éves korosztályban az álláskeresők száma 2 fő (9,3%), a 25-29 éves 

korosztályban összesen 2,5 fő regisztrált (11,3%), a 30-34 éves korosztályban 4,75 fő regisztrál (22,1%), a 

35-39 év közöttiek korosztályában 1,25 fő regisztrált (5,8%). 40-44 éves korosztályban 3,5 fő (16,3%),a 45-

49 év közöttieknél 2,5 fő volt regisztrált (2,5%.), az 50-54év közötti korosztályban 2,5 fő regisztrált (2,5%), 

55-59 éves korosztályan az álláskeresők száma 2 fő (9,3%), 59 év felettiek esetében nem volt regisztrálás.  

2013-ban a regisztrált munkanélküliek száma 19 fő volt, 3 fővel kevesebb az előző évhez képest, a 20 év 

alattiak körében 0 fő regisztrált, a 20-24 éves korosztályban az álláskeresők száma 1,75 fő (11,3%), a 25-29 

éves korosztályban összesen 1,25 fő regisztrált (6,7%), a 30-34 éves korosztályban 3,25 fő regisztrált 

(17,3%), a 35-39 év közöttiek korosztályában 2,75 fő regisztrált (14,7%). 40-44 éves korosztályban 2 fő 

(10,7%), a 45-49 év közöttieknél 3,5 fő volt regisztrált (3,5%.), az 50-54 év közötti korosztályban 3 fő 

regisztrált (16%), 55-59 éves korosztályan az álláskeresők száma 1,25 fő (6,7%), 59 év felettiek esetében 

nem volt regisztrálás.  

 

2014-ben a regisztrált munkanélküliek száma 14 fő volt, 5 fővel kevesebb mint az előző évben, a 20 év 

alattiak körében 0 fő regisztrált, a 20-24 éves korosztályban az álláskeresők száma 4,75 fő (33,3%), a 25-29 

éves korosztályban összesen 0,25 fő regisztrált (1,8%), a 30-34 éves korosztályban 1,25 fő regisztrált (8,8%), 

a 35-39 év közöttiek korosztályában 1,75 fő regisztrált (12,3%). 40-44 éves korosztályban 2,5 fő (17,5%),a 

45-49 év közöttieknél 0,75 fő volt regisztrált (0,8%.), az 50-54 év közötti korosztályban 2,25 fő regisztrált 

(15,8%), 55-59 éves korosztályan az álláskeresők száma 0,75 fő (5,3%), 59 év felettiek esetében nem volt 

regisztrálás.  
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2015-ben a regisztrált munkanélküliek száma 12 fő volt, 2 fővel kevesebb mint az előző évben, a 20 év 

alattiak körében 0,25 fő regisztrált (2,1 %), a 20-24 éves korosztályban az álláskeresők száma 3,5 fő 

(29,2%), a 25-29 éves korosztályban összesen 0,25 fő regisztrált (2,1%), a 30-34 éves korosztályban 0,25 fő 

regisztrált (2,1%), a 35-39 év közöttiek korosztályában 0,25 fő regisztrált (2,1%). 40-44 éves korosztályban 2 

fő (16,7%),a 45-49 év közöttieknél 1,25 fő volt regisztrált (1,3%.), az 50-54 év közötti korosztályban 1,5 fő 

regisztrált (12,5%), 55-59 éves korosztályan az álláskeresők száma 1,75fő (14,6%), 59 év felettiek esetében 1 

fő regisztrált (8,3%). 

2016-ban a regisztrált munkanélküliek száma 11 fő volt, 1 fővel kevesebb mint az előző évben, a 20 év 

alattiak körében 1fő regisztrált (9,1%), a 20-24 éves korosztályban az álláskeresők száma 3,25fő (29,7%), a 

25-29 éves korosztályban összesen 0fő regisztrált (0,0%), a 30-34 éves korosztályban 0,5 fő regisztrált 

(4,6%), a 35-39 év közöttiek korosztályában 0,75fő regisztrált (6,8%). 40-44 éves korosztályban 1,2fő 

(11,0%),a 45-49 év közöttieknél 1 fő volt regisztrált (9,1%.), az 50-54 év közötti korosztályban 1 fő 

regisztrált (9,1%), 55-59 éves korosztályan az álláskeresők száma 2,25fő (20,5%), 59 év felettiek esetében fő 

regisztrált. 

2017-ben a regisztrált munkanélküliek száma 7 fő volt, 4 fővel kevesebb mint az előző évben, a 20 év 

alattiak körében 0 fő regisztrált (0,0 %), a 20-24 éves korosztályban az álláskeresők száma 1,75fő (16,6%), a 

25-29 éves korosztályban összesen 0,25 fő regisztrált (3,5%), a 30-34 éves korosztályban 0,75 fő regisztrált 

(10,6%), a 35-39 év közöttiek korosztályában 0,25 fő regisztrált (3,5%). 40-44 éves korosztályban 0 fő 

(0,0%), a 45-49 év közöttieknél 0,75 fő volt regisztrált (10,6%.), az 50-54 év közötti korosztályban 0 fő 

regisztrált (0,0%), 55-59 éves korosztályan az álláskeresők száma 1,5fő (21,1%), 59 év felettiek esetében 

2,42 fő regisztrált (34,1%). Fontos változás, hogy a nyugdíj előtt állók közül többen kényszerültek 

regisztrálni.  

 

Ezekből az adatokból leszűrhető, hogy településünkön jelenleg a 20 és 24 év közötti, illetve az 55-59 éves 

korosztály körében jelenti a legnagyobb, orvosolandó problémát a munkakeresés kihívása. Községünknek 

ezen két korosztályra kell kiemelten ráirányítani a figyelmet, további lehetőségeket felkutatva és kínálva 

számukra.  
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A következő fejezetben a tartós munkanélküliek arányát vizsgáljuk. 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek 

szerint 

Év  

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501) 

180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, 

a 180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 24,42 n.a n.a  0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2013 10,67 n.a n.a  0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2014 5,26 n.a n.a  0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 27,08 n.a n.a  0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2016 23,08 n.a n.a  0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2017 42,31 n.a n.a  0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

    

A százalékos arányok lebontása rámutat, milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb 

a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges beavatkozásokat terveznünk, foganatosítanunk. 

Felmérésünk során csak a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek arányát tudjuk vizsgálni, a 

településre vonatkozóan más adatokkal nem rendelkeztünk. 

A 2012-es év a következő változásokat hozta: a 180 napnál régebben regisztrált álláskeresők százalékos 

aránya 24,42 % volt, 2013-ban 10,67- ra csökkent, 2014-ben már csak 5,26 %- a a település lakosságának 

volt 180 napnál tovább regisztrált álláskereső. 2015-ben ez a százalékos arány, rendkívül nagy emelkedést 

mutatott, 27,08 %- ra ugrott. 2016-ban ismét csökkent ez az adat, de már nem látványosan, mint az előző 

években, 23,8 %, 2017-ben 42,31 százalékra emelkedett a regisztrált munkanélküliek közül azok száma akik, 

több mint 180 napnál hosszabb ideig regisztráció alatt álltak. Eddig egy alkalommal sem volt ilyen hosszú 

ideig tartósan munkanélküli a településen.  
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b) Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

A táblázat az alacsony iskolázott népesség statisztikai adatait mutatja meg. 2001-ben a legalább az általános iskola 

8. évfolyamát elvégezte 15 éves és idősebb  népesség, a megfelelő korúak százalékban a nemek megoszlása 

szerint 93,7% volt a férifak esetében a nők estében 87,6 %. 10 év elteltével a kövekezőképpen alakultak az 

arányok a férifakat 2001-ben 95,1 %-ban végezte el az  általános iskola 8. évfolyamát a nők esetében magasabb ez 

a százalékos arányszám 2001-hez képest 94,8 %  és emelkedést mutat. 

 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 93,7% 87,6% 6,3% 12,4%

2011 95,1% 94,8% 4,9% 5,2%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

 

 

 

Ezek alapján elmondható, hogy Magyarsarlós olyan település, ahol nincs, vagy alig van 8 általánosnál 

alacsonyabb iskolai végzettségű egyén. A 8 általánost befejezettek száma sem mutat kiugró mértéket, sokkal 
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inkább jellemző községünk lakói között a 8 általánost befejezett, vagy annál magasabb iskolai végzettségű 

emberek jelenléte. 

Ha a regisztrált munkanélküliek számát vizsgáljuk iskolai végzettség szerint, a magyarsarlósi adatok a 

következőképp alakulnak: 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 22 0,5 2,3% 6,25 29,1% 14,75 68,6%

2013 19 0 0,0% 4,75 25,3% 14 74,7%

2014 14 0,5 3,5% 4,75 33,3% 9 63,2%

2015 12 0 0,0% 3,5 29,2% 8,5 70,8%

2016 11 0 0,0% 3,75 34,1% 7,25 65,9%

2017 7 0 0,0% 1,5 23,1% 5 76,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint

 

 

2012-ben 22 fő, ebből nyilvántartott álláskereső volt ebből 0,5 főnek (2,3%nak) volt 8 általánosnál 

alacsonyabb iskolai végzettsége. 6,25 főnek 29,1%-nak általános iskolai végzettsége. 14,75 főnek 68,8 % 8 

általánosnál magasabb iskolai végzettsége. 2013-ban 19 fő volt álláskereső nyilvántartásban. 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettségű regisztrált munkanélküli nem volt. 4,75 fő (25,3%) rendelkezett általános iskolai 

végzettséggel, ennél magasabb végzettségű 14 fő volt 74,7%. 2014-ben 14 fő regisztrált álláskeresőként, 0,5 

fő-nek (3,5%) volt 8 általánosnál alacsonyabb végzettsége.  4,75 főnek (33,3%) volt 8 általános végzettsége,  

és 9 főnek általános iskolánál magasabb végzettsége.  2015-ben 12 fő volt csak regisztrált munkanélküli az 

iskolai végzettséget tekintve nem volt 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű regisztrált, és 3,5 fő (29,2%) 

volt, akinek 8 ált. iskolai végzettsége volt.  8,5 (70,8%)főnek pedig ennél magasabb.2016-ban 11 fő 

regisztrált álláskeresőként, nem volt 8 általános iskolai végzettségnél alacsonyabb regisztráló, 3,75 fő ( 

34,1%) volt aki rendelkezett 8 általános iskolai végzettséggel. 7,25 főnek (65,9%)-nak, volt általános 

iskolánál magasabb végzettsége. 2017-ben az álláskeresők száma még tovább csökkent, 7 főre, ebből az 

általános iskolai végzetséggel rendelkezők száma 1,5 fő volt (23,1%)és az ált. iskolai végzettségnél 

magasabb képesítéssel rendelkezők száma pedig 5 fő volt 76,9%. 

Minden évben csökkent a regisztrált álláskeresők száma, de még így is megtalálhatók a településen, olyan lakosok akik nem 

rendelkeznek munkahellyel.  

 

Ha az általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők számát, és a 8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők számát vizsgáljuk, elmondható, hogy településünkön nincsenek érintettek, nem kell 

ezzel számolnunk. 

Településünkön nem készült felmérés a felnőttoktatásban résztvevők számáról a középfokú iskolákban, ezért 

erről adatunk nincsen. 
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Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók száma

(TS 3401)

Fő Fő %

2012 n.a n.a #ÉRTÉK!

2013 n.a n.a #ÉRTÉK!

2014 n.a n.a #ÉRTÉK!

2015 n.a n.a #ÉRTÉK!

2016 n.a n.a #ÉRTÉK!

2017 n.a n.a #ÉRTÉK!

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

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

 Év

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban

(TS 3301)

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők összesen

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban

(TS 3601)

Fő Fő % Fő % Fő % Fő

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2013 n.a. n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2014 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2015 n.a. n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2016 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

2017 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a

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

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma

(TS 3501)

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma

 Év

 

 

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

támogatások 

 

Az álláskeresési segélyben részesülők számadatait vizsgálva meg kell adnunk, hogy a nyilvántartott 

álláskeresők közül hány százalék részesült álláskeresési járadékban. Ha ezeket az adatokat a 

munkanélküliségi adatokkal összevetjük, láthatóvá válik, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők 

hozzájárulnak-e támogatáshoz vagy sem. 

 

2012-ben a 15 és 64 év közötti lakónépesség száma 246 fő volt, 2013-ban a 15 és 64 év közötti lakónépesség 

száma 238 főre csökkent, 2014-es év folyamán 15 és 64 év közötti lakónépesség száma 238 fő, 2014-ben a 

15 és 64 év közötti lakónépesség száma 238-ra csökkent,). 2015-ben 237 fő volt a lakónépesség a KSH- 

szerint. 2016-ban 228 főre csökkent a lakónépesség száma, 2017-ben nem kaptunk adatot, és nem 

rendelkezik a település álláskeresési segélyben részesülők adatairól sem.   
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Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 246 n.a #ÉRTÉK!

2013 238 n.a #ÉRTÉK!

2014 238 n.a #ÉRTÉK!

2015 237 n.a #ÉRTÉK!

2016 228 n.a #ÉRTÉK!

2017 0 n.a #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 

 

 

 

 

A járadékra jogosultak számának vizsgálatakor azt a munkanélküliségi adatokkal összevetve rávilágítunk 

arra, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e a támogatáshoz. 

2012-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 22 fő volt, ebből az álláskeresési járadékra jogosultak száma  

3,5fő volt . 2013-ban 10 regisztrált álláskeresőt tartottunk számon, ebből 2,75 fő volt jogosult álláskeresési 

járadékra. 2014-ben 14 főre csökkent a nyilvántartott álláskeresőink száma, ebből az álláskeresési járadékra 

jogosultak száma maradt 1,75 fő. 2015-ben 12 regisztrált munkanélkülije volt Magyarsarlósnak, ebből 1,75 

fő volt jogosult álláskeresési járadékra. 2016-ban már 11 főre csökkent az álláskeresők száma, viszont ebből 

2 fő volt jogosult álláskeresési járadékra. 2017-ben tovább csökkent 7 főre, az álláskeresők száma ebből 0,75 

fő volt jogosult álláskeresési járadékra. 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 22 3,5 16,3%

2013 19 2,75 14,7%

2014 14 1,75 12,3%

2015 12 1,75 14,6%

2016 11 2 18,2%

2017 7 0,75 11,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)
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Magyarsarlóson a támogatottak száma nem mutat magas arányt, a rendszeres szociális segélyben részesített 

regisztrált munkanélküliek száma, (negyedéves átlag) adataival rendelkezik csak a település. 2012-ben 3 fő 

volt ellátott, 2013-ban 4,75 fő volt ellátott, 2014-ben 3,75 fő volt ellátott, 2015-ben 3,5 fő volt ellátott 2016-

ban 2 fő volt ellátott és 2,25 fő volt ellátott 2017-ben.  

Ez azt mutatja, hogy folyamatosan egyre több foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell kiadnunk a 

munkanélküliek számának emelkedésével párhuzamosan. A grafikonból kitűnik, hogy míg a segélyezettek 

száma folyamatosan csökken, addig a támogatottak száma folyamatosan emelkedik. Tehát a jövőben 

szükséges hangsúlyt fektetni a munkanélküliek foglalkoztatására. 

 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra)

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

2012 3 n.a 1,22% n.a #ÉRTÉK!

2013 4,75 n.a 2,00% n.a #ÉRTÉK!

2014 3,75 n.a 1,58% n.a #ÉRTÉK!

2015 3,5 n.a 1,48% n.a #ÉRTÉK!

2016 2 n.a 0,88% n.a #ÉRTÉK!

2017 2,25 n.a #ZÉRÓOSZTÓ! n.a #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan szerint

(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság megváltozott)
Év

 

 

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. 

a) Bérlakás-állomány 

 

Magyarsarlóson az összes lakásállomány száma folyamatosan és lassan növekszik, mindegyik jó állapotban 

van. Bérlakások és szociális lakások nincsenek településünkön. 2012-ben még  

109 lakásállományról beszéltünk, és 2012-és 2016 között ez a lakásszám nem bővült. 
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Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2012 109 0 0 0 0 0 0 0

2013 109 0 0 0 0 0 0 0

2014 109 0 0 0 0 0 0 0

2015 109 0 0 0 0 0 0 0

2016 109 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Magyarsarlóson 1 darab felnőttek és gyermekek számára tervezett háziorvosi szolgálat működik. A felnőttek és a 

gyermekek háziorvosi szolgálata nincs különválasztva. Szakellátásra a közeli Pécsre járnak a betegek, és mivel az 

autóbusz közlekedés gyakori, ez senkinek sem okoz problémát. 

 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 0 1 1

2013 0 1 1

2014 0 1 1

2015 0 1 1

2016 0 1 1

2017 0 1 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 

 

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

való hozzáférés 

A népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított. 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a községtől 15 km‐ re lévő Pécs városában biztosított. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Településünkön nem folyik közétkeztetés. 
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

Helyi sportéletről nem igazán beszélhetünk, az iskolába járó gyerekek az intézményekben veszik ki részüket a 

sportból.  Igen alacsony a település lélekszáma, nagyon nehéz aktív sportéletet kialakítani.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: Szociális alapszolgáltatások: házi 

segítségnyújtás (Társulás formájában), falugondnoki szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat (Társulás formájában), 

családsegítés. A szociális ellátások és a szolgáltatások teljes mértékben lefedik a helyi szociális szükségleteket. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor 

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult. 

 

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

ellátórendszer keretein belül 

Magyarsarlóson a fenti demográfiai és szociális adatok alapján erre nincs szükség. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai:  

 

A közösségi élet színterei a művelődési ház, melyben könyvtári szolgáltatás működik, a park játékokkal. 

Szervezünk farsangot, a faluval közösen megünnepeljük a nemzeti ünnepeket, a gyermeknapot, a karácsonyt. 

 

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

 

A településen sváb, horvát és 2 család roma kisebbség él, nincsenek etnikai konfliktusok, a lakosok 

békességben élnek egymás mellett.  

 

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

 

A helyi közösségi munkát a polgárőrség szervezi.  
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása: nem releváns 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A regisztrált álláskeresők száma viszonylag stabil, 

megjelentek az 59 év feletti korosztályban is 

álláskeresők. 

a tendencia visszaszorítása a munkahelyteremtésen 

keresztül és a képzések segítségével; rész- és 

távmunka szorgalmazása és népszerűsítése. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

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

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

lakhatási helyzete   

 

A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma a következőképpen alakul: 2012-ben 2 gyermek esett ebbe a 

kategóriába, 2013-ban szintén 2 fő és 2014-re már csak 1 fő volt veszélyeztetett. 2015-re viszont számuk már 

0 főre csökkent 

Sajnálatos módon szólnunk kell a védelembe vett 18 év alattiakról is, 2012-ben 2 ilyen eset fordult elő, 2013-

ban 2, míg 2014-ben 1 alkalommal kellett védelembe venni 18 év alatti gyereket. Pozitív változás, hogy 

2015- óta nem volt védelembe vett gyermek a településen. 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

 Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101) 

2012 2 2 

2013 2 2 

2014 1 1 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Magyarsarlóson a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma  a következőképpen 

alakult 2012-ben 10 fő volt; ez a szám 2013-ra lecsökkent 9 főre, majd 2014-re ismét 10 főre csökkent. 

2015-ben már csak 4 fő volt jogosult redszeres gyermekvédelmi kezdvezményre. 2016-tól nincs a 

településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.  A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogusultak közül a vizsgált időszakban 1-1 fő volt tartósan beteg fogyatékos gyermek. 

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesített 0 fő volt mindegyik vizsgált évben. Rendkívüli 

gyermekvédelmi kedvezményben 0 fő részesült. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 10 

2013 9 

2014 10 

2015 4 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Magyarsarlóson nincs általános iskolai, így adatok nem kerültek felderítésre már iskolai 

intézményekből. Az önkormányzati adatok szerint, óvodáztatási támogatásban 1 fő részesült, 2012-

ben, 2013-ban és 2014-ben ő ingyenesen étkezett is az óvodában. 

 

Év

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2012 1 n.a n.a n.a 1 n.a

2013 1 n.a n.a n.a 1 n.a

2014 1 n.a n.a n.a 1 n.a

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek nincsenek településünkön. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs körzetünkben. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Községünkben halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermek nincs. 

 

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

betöltetlen státuszok):  

 

Településünkön stabilan 1 védőnői állás van betöltve. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma magas: 40 

és 45 között mozog. Ez a szám 2016-ban érte el a maximumot, azóta lassú csökkenést mutat. Az utolsó 

vizsgált évben, 2017-ben 42 gyermek jutott egy védőnőre. 

 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2012 1 40 

2013 1 41 

2014 1 39 

2015 1 43 

2016 1 45 

2017 1 42 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

 

 

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
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Magyarsarlós nincs betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis. Háziorvosunk igen leterhelt: 2017-ben volt a 

legtöbb betege: összesen 270 eset, míg a legkevesebb beteget a 2013-as év eredményezte, bár a betegek 

száma itt is igen magas volt: 261 esettel kellett számolnunk.  

Külön gyermekorvosunk Pécsett rendel. 2012-ben magas volt a kezelt gyermekek száma, gyermekorvosunk 

ebben az évben összesen 48 esetet kezelt. A legkevesebb ellátott gyermek 2015-ben volt, esetszámuk 

összesen 41. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 

Év 

Betöltetlen 

felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok 

száma 

Háziorvos 

által ellátott 

személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek 

száma 

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

(TS 4601) 

2012 1 266 48 0 1 

2013 1 261 45 0 1 

2014 1 263 46 0 1 

2015 1 265 41 0 1 

2016 1 261 45 0 1 

2017 1 270 42 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 

adatgyűjtés 

    

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Ilyen típusú speciális ellátás Pécsett a Nevelési Központ módszertani óvodájában van, amely jól 

megközelíthető településünkről autóbusszal is, hiszen napközben óránként, félóránként van távolsági 

buszjárat a városba.  

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti szolgálat működését elsősorban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény határozza meg. E jogszabályban foglaltak szerint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődéséhez, a 

jólétét biztosító családban történő nevelkedéséhez. 

A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy ehhez segítséget kapjanak.  Ezt követően személyes segítség a 

gyermekek védelmének rendszerén keresztül, a gyermekjóléti szolgáltatások keretén belül biztosítható 

számára. A fenti törvény továbbá kimondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat feladata: a családban nevelkedő 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, védelembe vétellel kapcsolatos feladatok, 

javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, családjából kiemelt gyermek saját családjába 

történő visszaillesztése, helyettes szülői hálózat működtetése. Ezt a szolgáltatást társulási formában 

biztosítjuk. 

 

e) gyermekvédelem 

 

Gyermekvédelmi feladatokat közös ellátásban, társulási formában működtetjük. 

 

 



 35 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás nyújtja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatást.   

 

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

 

A községben van egy nagyméretű futballpálya, ahol a sportprogramokon kívül más szabadidős tevékenység 

is végezhető. Mivel kicsi település vagyunk, nem igazán veszik igénybe a sportlétesítményt. 

 

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

 

A kedvezményes támogatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja az önkormányzat. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

 

Hátrányos megkülönböztetés a faluban nincs, a támogatások kifizetése dokumentumokkal alátámasztottan 

folyik. 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

A téma elemzésénél elsősorban abból kell kiindulni, hogy mely gyermekek minősülnek kiemelt figyelmet 

igénylő tanulóknak. Az Nkntv. 4. §-ának 13. pontja értelmében – jelenleg - kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek, tanuló a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI), beilleszkedési, a tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN), valamint a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

Településünkön nincs óvoda és iskola. 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Magyarsarlóson nem működik óvoda. Az óvodások Kozármislenybe, Olaszra, Pécsre tudnak járni, iskolába 

Olaszra járnak, de lehetséges Kozármislenybe és Pécsre is. Logopédus, iskolapszichológus Kozármislenyben 

is dolgozik, emellett Pécsett tudják a gyógypedagógusok és iskolapszichológusok szolgáltatását igénybe 

venni.  
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 0 

Hány településről járnak be a gyermekek 0 

Óvodai férőhelyek számaműködnek ezek a szolgáltatások 0 

Óvodai csoportok száma 0 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 0 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 0 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 0 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 0 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 0 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  

 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 

éves 

korú 

gyerme

kek 

száma 

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma 

(TS 2501) 

2012 7  n.a  n.a  n.a  n.a n.a  

2013 7  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 

2014 6  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 

2015 5  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 

2016 5  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 

2017 6  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

    

A 2012-2013-as évben összesen 7 gyermek jár óvodába. Az adatokban nagy változás nem figyelhető meg. 

Magyarsarlóson nincs bölcsőde, az édesanyák vagy a munkahelyükhöz közel eső bölcsődébe íratják a 

gyermekeiket, akik visszatérnek a munkavilágába, vagy meg várják míg a gyermek betölti a 3. életévét.  

Bölcsödébe Kozármislenybe illetve Pécsre van lehetőség a gyermeket elhelyezni. Adatokkal nem 

rendelkezünk. 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 

bölcsődék száma 

(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 

felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.) 

2012 0     0 

2013 0     0 

2014 0     0 

2015 0     0 

2016 0     0 

2017 0     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 

adatgyűjtés 

  
     A település nem rendelkezik adatokkal. Önkormányzati bölcsöde és családi napközi sincs a település 

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

Év 

Működő (összes) 

bölcsődei férőhelyek 

száma 

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 

száma 

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 

száma 

Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 

száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2012  n.a  n.a  n.a  n.a 

2013  n.a  n.a  n.a  n.a 

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
   

 

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

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

 

A településünkről bejáró általános iskolás tanulók száma 2011-ben 25 fő volt a kisdiák, az ő számuk a 

2012/2013-as tanévre 24 főre csökkent, 2013/2014-re, 22 főre csökkent. Igen sokan veszik igénybe a 

napközit, arányuk folyamatosan és stabilan minden évben 80- 100% körül mozog. 2014/2015-ös tanévtől 

kezdve adatokkal nem rendelkezünk. 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis 
általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali 
oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 11 14 25 14 56,0% 

2012/2013 11 13 24 13 54,2% 

2013/2014 10 12 22 11 50,0% 

2014/2015 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2015/2016 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

2016/2017 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

    

 

 

Az általános iskolai adatokkal kapcsolatban nem rendelkezünk statisztikai eredményekkel.  

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

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 
(a nappali oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 

gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-ellátási helyek 
száma (gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 
(TS 2001) 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 

2011/2012  n.a.  n.a.  n.a. 

2012/2013  n.a  n.a  n.a 

2013/2014  n.a  n.a  n.a 

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A településen élő általános iskoláskorú gyermekek összlétszáma jelenleg 25 fő. Más településről nincsenek 

községünkbe bejáró általános iskolások, mivel nincs iskolánk. Ez összefügg azzal, hogy minden kisdiákunk 

más településre bejáró iskolásnak bizonyul.  Az Olaszon működő Általános Iskolába járó, gyermekek közül 

többen küzdenek tanulási nehézséggel, ezért erre kiemelt figyelmet kell fordítani. 

A hátrányos helyzetű általános iskolások száma összesen 0 fő 2017-ben. Az általános iskoláskorú 

halmozottan  

Az iskolai körzethatárokra vonatkozó adataink nincsenek. 

Nem működik községünkben iskola, ezért nem releváns számunkra az iskolai személyi feltételek rovata. 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

A gyermekek Magyarsarlósról az Olaszban lévő általános iskolába járnak, illetve Kozármislenybe és Pécsre. 

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás és képzés területén nincs. 

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

mutatkozó eltérése 

A 8. évfolyamot nappali tagozaton eredményesen befejezők számáról nincs adatunk. 

A településen tanköteles korú gyermekek különböző településekre járnak iskolába, ezért nincsenek adataink a lent 

található táblázattal kapcsolatban. 

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

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

Fő 

2011/2012 n.a 

2012/2013 n.a 

2013/2014 n.a 

2014/2015 n.a 

2015/2016 n.a 

2016/2017 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Az iskolai ellátás igénybevételéről telephelyi bontásban nem rendelkezünk. Kompetencia-mérési adatokkal 

nem rendelkezünk. 

A középfokú nappali tagozatos továbbtanulási mutatókkal nem rendelkezünk. 

Lemorzsolódási adatokkal az általános iskoláskorúak körében nem rendelkezünk. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Településünk hátránykompenzáló programokat nem indított hátrányos helyzetűek számára. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása: nem releváns. 
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A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön: nincsenek halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, nem élnek szegregátumban, nincs köztük fogyatékkal élő. 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A településen a gyermek száma figyelemre méltó, az 

iskolában (Olasz Általános Iskola adatai) tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek is járnak 

Iskolai felzárkóztatás keretein belül, tanulás 

fejlesztés. 

A településen élő fiatal felnőttek közül többen 

szeretnének felsőoktatási intézményben tanulni 

A hátrányosabb anyagi helyzetben lévő családokban 

élő fiatal felnőttek Bursa Hungarica ösztöndíj  

pályázatának elősegítése. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők helyzetét, esélyegyenlőségét vizsgálva a következő adatokra jutunk. A munkavállalási korúak számát 

és a foglalkoztatottak számadatait górcső alá véve általában az a jellemző, hogy sok nőnek van munkája. 

2012-től megfigyelhetjük, hogy a munkanélküli nők száma folyamatosan csökken, ami nagyon pozitív 

változás, ennek ellenére, még mindig található olyan nő a településen, aki nem rendelkezik munkahellyel. A 

munkavállalási korú nők száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, míg 2012-ben 130 fő volt 

munkavállalási korban addig 2016-ban 114 fő volt ugyan ebben a kategóriában. A foglakoztatotti adatokról 

nincs információnk. A férfiakhoz képest a munkanélküli nők száma csökkent a településen élők közül.  

 

Ha a nők foglalkoztatását vizsgáljuk, az ő grafikonjukat szemlélve látható, hogy a foglalkoztatott nők száma 

folyamatos lassú növekedést mutat. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 116 130  n.a   n.a  10 11 

2013 115 123  n.a  n.a 11 8 

2014 117 121  n.a  n.a 7 7 

2015 116 121  n.a  n.a 7 5 

2016 114 114  n.a  n.a 6 6 

2017 0 0  n.a  n.a 4 2 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Településünk szerencsés helyzetben van, hiszen 1 védőnő folyamatosan segítségünkre van. Ha a 3 év alatti 

gyermekek számát tekintjük, ez a számarány folyamatosan 5 felett van.  

A 2014-es évben volt a legkevesebb a 3 év alatti gyermekek száma, kereken 3 fő. A legtöbb 3 év alatti 

gyermek 2017-ben volt, összesen 10 fő. 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 0,5 7 14 

2013 1 6 6 

2014 1 3 3 

2015 1 5 5 

2016 1 7 7 

2017 1 10 10 

Forrás: TeIR és helyi 

adatgyűjtés 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön:  

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kisgyermekes anyukák nehezen tudnak visszatérni 

a munkaerőpiacra, nincs lehetőség helyben a 

kisgyermekek nappali intézménybe való beíratására.  

Családi napközi vagy bölcsőde létrehozása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

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

stb.) 

 

Településünkön a nyugdíjasok száma 2012 óta folyamatosan változó tendenciát mutat. 2012-ben még 96 

nyugdíjasunk volt, ez a számadat 2016-ra 88-ra csökkent. Összességében elmondható, hogy állandó 

többségben vannak a nyugdíjasok közül a nők.  

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

száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 39 57 96 

2013 38 55 93 

2014 38 52 90 

2015 38 51 89 

2016 39 49 88 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az időkorúak járadékában részesülökről adattokkal nem rendelkezünk. 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Magyarsarlós településén nincsenek adatok arról, hogy milyen lehetőség lenne tevékeny módon eltölteni a 

nyugdíjas kort sem önkormányzati, sem Munkaügyi Központ által támogatott, sem civil vagy egyéb más módon. 

A településünkön élő idősek főként a családjaikkal kapcsolatban élnek aktív időskort.  

 

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

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Településünkön a tevékeny időskori foglalatosságok, mint például az élethosszig tartó tanulás, az idősek, a 

nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei közintézményekben, vagy foglalkoztatásukat támogató egyéb 

programok nem valósultak meg, nincs adat róluk. Az idősek tevékenysége nem intézményesített módon, hanem 

családi kapcsolatok keretében valósul meg. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

  

A regisztrált munkanélküliek és az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek adataival rendelkezünk csak. a tartós 

munkanélküliek száma nem ismert településünk vonatkozásában. Mindenképpen elmondható az éveket tekintve, 

hogy a regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva az 55 éves kor felett lévő regisztráltak száma folyamatosan 

növekszik, 2017-ben már a regisztrált munkanélküliek közül 4 fő volt 55 év feletti.  Szükséges figyelmet fordítani 

erre a korosztályra, hogy a nyugdíj előtti elhelyezkedésben nagyobb segítséget kapjanak, modernebb ismereteket 

szerezzenek, akár az informatika révén, mely elősegíthetné elhelyezkedésüket. 
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 22 2 9% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 19 1 7% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 14 1 5% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 12 3 23% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 11 2 20% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 7 4 60% 0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

     

 

 

 

 

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

hozzáférés 

 

A 65 évnél idősebb népesség száma 2012 óta lassú növekedést mutat, kezdeti 47 főről 2016-ra 50 főre esett 

vissza. A nappali ellátásban részesülő időskorúak számáról a 2012 es évtől nem állnak rendelkezésünkre 

adatok. 

 

a) az idősek egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Általánosságban leszögezhető, hogy az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a 

település minden lakója részére, így az időskorúak részére is biztosított. A falugondnok az idősek számára is 

az alábbi alapfeladatokat látja el: 

- szociális ellátás biztosítása, 

- egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 

- a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a 

külterületi lakosság között. 

A falugondnoki szolgáltatás hozzájárul a települési hátrányok enyhítéséhez, lehetővé teszi az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutást, segíti az egyéni, 

közösségi szintű szükségletek teljesítését. 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 

száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 47 0 0,00% 

2013 46 0 0,00% 

2014 48 0 0,00% 

2015 47 0 0,00% 

2016 50 0 0,00% 

2017 n.a   #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH 

Tstar    

 

 

 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Magyarsarlós településén belül mozi, színház és könyvtár hiányában csupán a könyvtár-látogatásokról, a 

közművelődési intézmény rendezvényein való részvételről, a templomi vallásgyakorlásról, illetve a 

sportrendezvényeken való részvételről tudunk adatokkal szolgálni. 

2013-ban 52 alkalommal fértek hozzá könyvtárunkhoz. A közművelődési intézmény rendezvényein 5 év leforgása 

alatt minden évben egyre több alkalommal vehettek részt: 2013-ban ez a számadat 15-ről indult, 2017-re elérte a 

21 alkalmat. A templomi vallásgyakorlás adatai stabilak, minden évben 52 alkalomról beszélhetünk. 

Sportrendezvényeink alkalmainak száma viszont a kezdeti 2013-as évi 4-ról 2017-re  8-ra növekedett.  

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés (A táblázat kitöltése és elemzése 
opcionális.) 

Év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2013 1 1 1 52 15 52 4 

2014 1 1 2 52 16 52 5 

2015 1 1 2 52 20 52 10 

2016 1 1 2 52 21 52 8 

2017 1 1 1 52 21 52 8 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
      

 



 48 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Egy 10 fővel végzett kérdőíves kutatás során arra a megállapításra jutottunk, hogy az időskorúak informatikai 

jártassága 2013 óta folyamatosan bővült: a megkérdezett 10 főből kezdetben 1 ember tudta használni a 

számítógépet, 2017-re viszont már 5 fő kezelte ugyanezt biztonsággal. Internetezni kezdetben 0 fő tudott, ez a 

szám 2017-re 5 főre bővült. 

 

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

Év 

Összes 

megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 

száma 
Internetet használni tudók száma 

Fő Fő % Fő % 

2013 10 1 10,0% 0 0,0% 

2014 10 1 10,0% 0 0,0% 

2015 10 2 20,0% 1 10,0% 

2016 10 3 30,0% 3 30,0% 

2017 10 5 50,0% 5 50,0% 

       

 

 

 

 

 

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

 

Az időseket megcélzó programjaink folyamatosan bővülnek az évek során: 2013 óta megháromszoroztuk 

ezek számát: 2-ről 6 programra emelve. 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen (A táblázat 

kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2013 2 

2014 2 

2015 4 



 49 

2016 5 

2017 6 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

 

 

Közművelődési adatokkal kapcsolatban az alábbi információkkal rendelkezünk, 2012-óta nyílvános 

könyvtárunk száma 1 darab, a nyilvános könyvtárak egységeinek száma szintén 1 darab. Muzeális és 

közművelődési intézmények a településen nem találhatóak. 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2012 1 1 0 0 

2013 1 1 0 0 

2014 1 1 0 0 

2015 1 1 0 0 

2016 1 1 0 0 

2017 1 1 0 0 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Egyedülálló idősek életkörülményeinek 

feltérképezése a településen, egyre több 55 év feletti 

lakos regisztrált munkanélküli 

Elszigeteltség megszüntetése, bevonása az 

időseknek a helyi programokban, informatikai 

tréningekkel segítés a munkaerőpiaci elhelyezkedés 

elősegítése érdekében. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma a férfiak esetében 2012 óta 18 

főről 2016-ra 14 főre csökkent. Közülük 2 fő tartósan magas cukorszinttel rendelkező beteg, 2 erős 

mértékben gyengén látó, 1 fő autoimmun betegségben szenved, 4 fő más belső szervi betegségben szenved, 1 

fő mozgásában korlátozott, a többiekről nincs információnk, mindnyájan családban A 2017-es évről 

nincsenek adataink.  A nők esetében a megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásban 

részesülők 2012-ben 16-an voltak, 2016-ban 12-en voltak. Összesen a településen élők közül 2016-ban 26 fő 

volt megváltozott munkaképeségű, ez a szám csökkenést mutat mivel 2012-ben még 34 fő volt megváltozott 

munkaképességű. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301) 
Összesen 

2012 18 16 34 

2013 16 12 28 

2014 17 11 28 

2015 16 11 27 

2016 14 12 26 

2017 n.a n.a 0 

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

közfoglalkoztatás) 

A nappali ellátásban részesülő fogyatékosok nincsenek községünkben. 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 

személyek száma (TS 5001) 

Egyházi fenntartású 

intézményben 

Civil fenntartású 

intézményben  

2012 n.a. n.a n.a 

2013 n.a. n.a n.a 

2014 n.a. n.a n.a 

2015 n.a. n.a n.a 

2016 n.a. n.a n.a 

2017 n.a. n.a n.a 

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

 

A településen élő fogyatékos személyek önellátó életvitelét szolgáló és támogató helyi intézmények, 

szociális szolgáltatások keretén belül állami, önkormányzati szférában 2010, 2011 és 2012-es évben 

családsegítés működött. A civil szféra esetében házi segítségnyújtásról és jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásról is bátran beszélhetünk a 2010-től 2012-ig terjedő időszakban. 

 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítésén belül Magyarsarlóson az 

egészségügyi intézmények alapellátását segíti mozgáskorlátozottak számára fenntartott 1 darab mosdó és 

rámpa.  

Kulturális, művelődési intézményünk bővítését ugyanígy 1 darab mozgáskorlátozott mosdó és 1 darab rámpa 

szolgálja.  
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Ami a fizikai és az infokommunikációs akadálymentesítettség lehetőségeit érinti a közlekedésben, 

elmondható, hogy egyáltalán nincs kiépítve ilyen rendszer Magyarsarlóson. Lehetőségeink 

bővíthetőek lennének közterületek, helyi és távolsági tömegközlekedés, buszvárók, 

buszpályaudvarok esetében lift, vakvezetős sáv, mozgáskorlátozottak számára kiépítendő mosdó, 

rámpa, látássérültek számára hangos tájékoztatás és tapintható információs sáv, hallássérültek 

számára pedig jelnyelvi segítség kiépítésére. Vasútállomásunk nincsen. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint 

rangsorolt akadálymentesítés 

Felkérni az önkormányzati intézményeket az 

akadálymentesítésre. A település intézményeinek, 

közterületeinek akadálymentesítése. Tervezés, 

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

felelősségvállalása 

 

Az Önkormányzat – lehetőségeihez mérten - támogatja a civil szervezet munkáját, működését. Törekszünk 

arra, hogy partneri viszonyt kialakítva a település életének egyre több szegmensébe vonjuk be a civileket. Az 

önkormányzat és az egyház kapcsolata példaértékűnek mondható. Az egyház hatalmas segítséget nyújt 

önkormányzatunknak főleg a szociális és kulturális területen. 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 

bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)  

 

A szektorok közötti együttműködés a település életének minden területén megnyilvánul. 

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

bemutatása 

Civil szervezet a településen egy van: polgárőrség, partnerségi kapcsolat van viszont az önkormányzat és a 

nemzetiségi önkormányzat között, valamint a megalakult HEP Fórumban résztvevő összes szerv között, igaz 

ez csak most van alakulóban. A következő években együtt fog gondolkodni és dolgozni az esélyegyenlőség  

javításán az önkormányzat, az önkormányzat intézményei, iskola, óvoda, a háziorvos, a védőnői  szolgálat,  a  

nemzetiségi önkormányzatok, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. 

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

A többcélú kistérségi társulások 2013. június 30.-val megszűntek. Még nem átlátható, milyen új, az 

önkormányzati törvénynek megfelelő társulások jönnek létre azokra a szolgáltatásokra, melyeket eddig is 

társulásban láttak el az önkormányzatok. Az már biztos, hogy továbbra is társulás formájában lesz ellátva a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, a házi segítségnyújtás, jelenleg is társulásban működik az óvoda és 

július 1-től a védőnői szolgálat is. Partnerség van az önkormányzatok között a Kistelepülések Önkormányzati 

Szövetségén (KÖSZ) keresztül, mely negyedévente tart közgyűléseket és az esélyegyenlőség témaköre már 

több alkalommal is felmerült. 

c) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Jelenleg nincsenek nemzetiségi önkormányzatok a településen. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A polgárőrségnek bárki tagja lehet, aki teljesíti a felvétel követelményeit. 

 

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

 

A piaci szereplők, kis és középvállalkozások, nagy vállalatok előzetes érdeklődés alapján fogékonyak 

lennének az esélyegyenlőség javításában, elsősorban a nők szülés utáni munkavállalásának elősegítésében, 

fogyatékos személyek alkalmazásában, diákok szünidei munka lehetőségében, de ez csak most kezd kiforrni. 

Önmagában az is nagy eredmény, hogy nem zárkóznak el a lehetőségtől, még ha ebben anyagi megfontolás 
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is van, hiszen például a megváltozott munkaképességűek alkalmazása esetében különböző kedvezményeket 

kapnak. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába. 

 

Lakossági fórumon, esélyegyenlőségi felelős közreműködésével, falugyűlésen, partnerek napja 

rendezvényen történő megbeszélések, esetenként anonim kérdőíves felmérés. 

 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.  

 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen, de főként a nagykozári hivatalban dolgozó 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek. Módszere a személyes 

és online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd a 

program tervezet véleményezésére koncentrálódott. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

A regisztrált álláskeresők száma 

viszonylag stabil, megjelentek az 59 év 

feletti korosztályban is álláskeresők. 

a tendencia visszaszorítása a 

munkahelyteremtésen keresztül és a 

képzések segítségével; rész- és távmunka 

szorgalmazása és népszerűsítése. 

Gyermekek 

A településen a gyermek száma 

figyelemre méltó, az iskolában (Olasz 

Általános Iskola adatai) tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek is járnak 

A településen élő fiatal félőtek közül többen 

szeretnének felső oktatási intézményben 

tanulni 

Iskolai felzárkóztatás keretein belül, 

tanulás fejlesztés. 

A hátrányosabb anyagi helyzetben lévő 

családokban élő fiatal felnőttek Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázatának 

elősegítése. 

Idősek 

Egyedülálló idősek életkörülményeinek 

feltérképezése a településen, egyre több 

55 év feletti lakos regisztrált 

munkanélküli . 

Elszigeteltség megszüntetése, bevonása 

az időseknek a helyi programokban, 

informatikai tréningekkel segítés a 

munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítése 

érdekében 

Nők 

A kisgyermekes anyukák nehezen tudnak 

visszatérni a munkaerőpiacra, nincs lehetőség 

helyben a kisgyermekek nappali intézménybe 

való beíratására.   

Családi napközi vagy bölcsőde létrehozása. 

Fogyatékkal 

élők 

Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények 

szerint rangsorolt akadálymentesítés 

Felkérni az önkormányzati intézményeket az 

akadálymentesítésre. A település 

intézményeinek, közterületeinek 

akadálymentesítése. Tervezés, 

tervdokumentáció. 
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Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a korábbi évek gyakorlata szerint élnek együtt a település 

lakóival. Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne jelenjenek meg településünkön. Kiemelt 

területnek tartjuk a gyerekek részére a települési átlag életszínvonalát. Folyamatosan odafigyelünk az idősek 

közötti életszínvonal különbség csökkentésére. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség 

csökkentését. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez, 

információhoz való hozzáférésének megkönnyítésére. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Feltárt probléma 

 

Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint rangsorolt 

akadálymentesítettség. 

Célok  

 

A lakosságot kiszolgáló intézmények teljes körű akadálymentesítése. Fogyatékkal 

élők nagyobb számú részvétele a közéletben 

Tevékenységek 

 

Felkérni a nem önkormányzati intézményeket az akadálymentesítésre. A teljes 

település intézményeinek, közterületeinek akadálymentesítése. Tervezés, 

tervdokumentációk. 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat. 

Partnerek Polgármester, képviselő testület 

Határidő 2023. november 1. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Komplex akadálymentesített terület nagysága. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Időbeli csúszás a pénzügyi források miatt. Pályázatok figyelése és készítése. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, humán. 
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Intézkedés címe Egyedülálló idősek életkörülményeinek feltérképezése 

Feltárt probléma 

 

Idősek könnyen elszigetelődhetnek. Növekszik az elszigetelt idős egyedülálló 

(65 év feletti) emberek száma. 55 év felettiek is megjelentek a regisztrált 

munkaerőpiacon. 

Célok  

 
Elszigeteltség megszüntetése, bevonás a helyi programokba. 

Tevékenységek 

 

Felmérés. Igényfelmérés. Informatikai tréningek. 

Résztvevők és 

felelős 

Idősek 

Polgármester, Képviselő testület 

Partnerek 
Nyugdíjasok, önkormányzat, civil szervezetek, házi segítségnyújtó, 

falugondnok 

Határidő 2023. november 1. 

Eredményességi 

mutatók  

 

Igénybe vevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Passzivitás. Folyamatos kapcsolattartás 

Szükséges 

erőforrások 
Fizikai: helyszín biztosítása. Humán: szervezés. 

 

 

Intézkedés címe Kiemelt figyelem a gyermekekre 

Feltárt probléma 

 

Magyarsarlós településen a gyermekek száma figyelemre méltó, az iskolába tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekek is járnak. 

Célok  

 

A gyengébb tanulók és a kiemelkedő képességűek külön foglalkozást igényelnek. 

Iskolai eredményesség nő. Iskolai felzárkóztatás keretein belül tanulás fejlesztése. 

Tevékenységek 

 

Kapcsolat felvétele és erősítése az Olaszi Általános Iskolával. Egyéni fejlesztés 

figyelemmel kísérése. 
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Résztvevők és 

felelős 

Polgármester, képviselő testület 

Partnerek Olaszi általános iskola 

Határidő 2023. november 1. 

Eredményességi 

mutatók  

 

A tanulmányi előmenetel javul. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A hátrányos helyzetűek rendszeres hiányzása. Családok látogatása. Szoros kapcsolat 

a családokkal. 

Szükséges erőforrások pénzügyi és humán erőforrás 

 

Intézkedés címe Felsőoktatásban részt vevő hallgatók támogatása 

Feltárt probléma 

 

A településen élő fiatal felnőttek közül, többen felsőoktatási intézményben 

szeretnének tanulni. 

Célok  

 

A hátrányosabb anyagi helyzetben lévő családokban élő fiatal felnőttek Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázatának elősegítése 

Tevékenységek 

 
az önkormányzat a pályázat benyújtását vállalja 

Résztvevők és 

felelős 

polgármester, képviselő testület 

Partnerek oktatási intézmények 

Határidő 2023. november 1. 

Eredményességi 

mutatók  

 

igénybe vevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

pályázat elutasítása 
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Szükséges erőforrások Pénzügyi, humán erőforrás 

 

 

Intézkedés címe Foglalkoztatás elősegítése 

Feltárt probléma 

 

A kisgyermekes anyukák nehezen tudnak vissza téri a munkaerőpiacra, nincs 

lehetőség a helyben a gyermekek nappali intézményébe való beíratásra. 

Célok  

 

A lakosság foglalkoztatása növekedjen, a cseden-gyeden- gyesen lévő édesanyák 

munkavállalási esélyei növekedjenek 

Tevékenységek 

 

Pályázat 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester, képviselő testület 

Partnerek polgármester, családgondozó 

Határidő 2023.november 1. 

Eredményességi 

mutatók  

 

 az igénybe vevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Munkanélküliség eltitkolása. Folyamatos kapcsolattartás. 

Szükséges erőforrások pénzügyi és humán erőforrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Kiemelt figyelem a 
nyugdíj előtt álló 
álláskeresőkre 

A regisztrált 
álláskeresők száma 
viszonylag stabil, 
megjelentek az 59 év 
feletti korosztályban is 
álláskeresők. 

a nyugdíj előtt állók 
elhelyezkedésének 
segítése 

helyi gazdasági 
program és 
önkormányzati 
költség vetés 

a tendencia 
visszaszorítása a 
munka helyteremtésen 
keresztül és a képzések 
segítségével; rész- és 
távmunka 
szorgalmazása és 
népszerűsítése,internet 
használat 
szorgalmazása 

Polgármester, 
Képviselő 
testület 

2023.11.01. igénybe vevők 
pénzügyi és 
humán erőforrás 

képviselő 
testületi 
határozat 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Kiemelet figyelem a 
gyermekekre 

Magyarsarlós 
településen a 
gyermekek száma 
figyelemre méltó, az 
iskolába tanulási 
nehézségekkel küzdő 
gyermekek is járnak. 

Iskolai 
felzárkóztatás 
keretein belül 
tanulás fejlesztése. 

helyi gazdasági 
program, 
önkormányzat 
költségvetése 

Az olaszi iskolában 
korrepetálás 

Polgármester, 
Képviselő 
testület 

2023.11.01. 
részt vevő 
gyermekek száma 

pénzügyi és 
humán erőforrás 

Képviselő 
testületi 
határozat az 
intézkedéssel 
kapcsolatban 

2 

Felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók 
támogatása 

A településen élő 
fiatal felnőttek közül, 
többen felsőoktatási 
intézményben 
szeretnének tanulni. 

A hátrányosabb 
anyagi helyzetben 
lévő családokban 
élő fiatal felnőttek 
Bursa Hungarica 
ösztöndíj 
pályázatának 
elősegítése 

helyi gazdasági 
program, 
önkormányzati 
költségvetés 

az önkormányzat a 
pályázat benyújtását 
vállalja 

Polgármester, 
Képviselő 
testület 

2023.11.01. 
ösztöndíjban 
részesülők száma 

pénzügyi és 
humánerőforrás 

Képviselő 
testületi 
határozat az 
intézkedéssel 
kapcsolatban 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Foglakoztatás 
elősegíése 

A kisgyermekes 
anyukák nehezen 
tudnak vissza téri a 
munkaerőpiacra, nincs 
lehetőség a helyben a 

A lakosság 
foglalkoztatása 
növekedjen, a 
cseden-gyeden- 
gyesen lévő 

helyi gazdasági 
program, 
önkormányzati 
költségvetés 

Családi napközi vagy 
bölcsőde létre hozása 

Polgármester, 
képviselő 
testület 

2023.11.01. 
az igénybe vevők 
száma 

pénzügyi és 
humán erőforrás 

Képviselő 
testületi 
határozat az 
intézkedéssel 
kapcsolatban 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

gyermekek nappali 
intézményébe való 
beíratásra. 

édesanyák 
munkavállalási 
esélyei 
növekedjenek 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Egyedülálló idősek 
életkörülményeinek 
feltérképezése 

Az idősek könnyen 
elszigetelődnek, 
növekszik az 
elszigetelt idős 65 éve 
felettiek száma. 

Elszigeteltség 
megszüntetése, 
bevonása a helyi 
programokba . A 
találkozások 
számának növelése 

helyi gazdasági 
program, 
önkormányzati 
költségvetés 

Felmérés, 
igényfelmérés, 
informatikai tréningek, 

Polgármeseter, 
képviselő 
testület 

2023.11.01. 

az igénybe vevők 
létszáma, 
elégedettségi 
kérdőív 

pénzügyi és 
humán erőforrás 

képviselő 
testületi 
határozat 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Akadálymentesített 
település 

hiányzó nem 
megfelelő, nem az 
igények szerint 
rangsorolt 
akadálymentesítettség 

A lakosságot 
kiszolgáló 
intézmények teljes 
körű 
akadálymentesítése. 

helyi gazdasági 
program, 
önkormányzati 
költségvetés 

Felkérni a nem 
önkormányzati 
intézményeket az 
akadálymentesítésre. A 
teljes település 
intézményeinek, 
közterületeinek 
akadálymentesítése. 
Tervezés, 
tervdokumentációk. 

Polgármester, 
képviselő 
testsület 

2023.11.01. 

komplex 
akadálymentesített 
terület 
nagyságának évi 
15% növekedése. 

pénzügyi és 
humán erőforrás 

képviselő 
testületi 
határozat 

 

 



3. Megvalósítás 
 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa partnerségben 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 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 a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 

során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 

Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

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

megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hozunk létre.  

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 

kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 

meghatározása 

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

a HEP IT aktualizálása,  

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

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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A HEP Fórum működése: 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 

létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 

eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és 

az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 

adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására a helyi média áll rendelkezésre. Az 

eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, 

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

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel. 

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

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 



 

 64  

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat tagjai minden ponton megkapják a szükséges 

felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtennie 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  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

megvalósításában. 

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

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

 

Érvényesülés, módosítás 

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

kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést 

kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, 

és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 

érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 

napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

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

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 

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

illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 
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Magyarsarlós felülvizsgált IT összegző tábla 2020. 
(a módosításokat piros színnel jelöltük) 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 
A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Település szintű probléma 

1. Közlekedés Lakosság érdekeit szolgáló 

út- és járdafelújítások 

szükségesek 

Az önkormányzat célja, 

hogy a településen élők 

megfelelő minőségű, 

járdákon, utakon 

közlekedhessenek. Mind az 

időseknek, mind a 

kisgyermekeseknek a 

babakocsival történő 

könnyebb közlekedés 

biztosítása a fő cél. 

helyi gazdasági 

program 

járdák, utak felújítása, 

csapadék és vízelvezető 

árok építése. 

 

Magyarsarlós 

Község 

Önkormányzata 

2023.11.01. (szerda) felújítások 

megvalósulása 

pályázati forrás, 

költségvetés 

Folyamatos  
pályázati  
lehetőségekkel, 
karbantartással  
 
 

2. Szennyvízelvezetés Lakosság érdekeit szolgáló 

infrastrukturális felújítások 

szükségesek 

A településen élők számára 

szennyvízelvezetés 

kérdésének a megoldása.   

gazdasági program szennyvízhálózat kiépítése 

a településen. 

Magyarsarlós 

Község 

Önkormányzata 

2023.11.01. (szerda) a terv 

megvalósulása, 

kivitelezés 

pályázati forrás Folyamatos  
pályázati  
lehetőségekkel.  
 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Kiemelt figyelem a 

nyugdíj előtt álló 

álláskeresőkre 

A regisztrált álláskeresők 

száma viszonylag stabil, 

megjelentek az 59 év 

feletti korosztályban is 

álláskeresők. 

a nyugdíj előtt állók 

elhelyezkedésének 

segítése 

helyi gazdasági 

program és 

önkormányzati 

költségvetés 

a tendencia visszaszorítása 

a munka helyteremtésen 

keresztül és a képzések 

segítségével; rész- és 

távmunka szorgalmazása 

és népszerűsítése, 

internet használat 

szorgalmazása 

Polgármester, 

Képviselő 

testület 

2023. 11. 01. (szerda) 

Részben megvalósult, 

folyamatban lévő 

intézkedés 

igénybe vevők pénzügyi és humán 

erőforrás 
pályázatokkal 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Kiemelet figyelem a 

gyermekekre 
Magyarsarlós településen 

a gyermekek száma 

figyelemre méltó, az 

iskolába tanulási 

nehézségekkel küzdő 

gyermekek is járnak. 

Iskolai felzárkóztatás 

keretein belül tanulás 

fejlesztése. 

helyi gazdasági 

program, 

önkormányzat 

költségvetése 

Az olaszi iskolában 

korrepetálás 
Polgármester, 

Képviselő 

testület 

2023. 11. 01. (szerda) 

Folyamatosan 

megvalósuló terv. A 

koronavírus ideje 

alatt nem volt rá 

lehetőség. Rendes 

részt vevő 

gyermekek száma 
pénzügyi és humán 

erőforrás 
 együttműködés az 

iskolával, 

igényfelmérés a 

településen élő 

szülőkkel. 



Magyarsarlós felülvizsgált IT összegző tábla 2020. 
(a módosításokat piros színnel jelöltük) 
 

tanévben a 

gyermekek igényeire 

szabva valósul meg. 

2 Felsőoktatásban 

részt vevő hallgatók 

támogatása 

 

A településen élő fiatal 

felnőttek közül, többen 

felsőoktatási 

intézményben szeretnének 

tanulni. 

A hátrányosabb anyagi 

helyzetben lévő 

családokban élő fiatal 

felnőttek Bursa Hungarica 

ösztöndíj pályázatának 

elősegítése 

helyi gazdasági 

program, 

önkormányzati 

költségvetés 

az önkormányzat a 

pályázat benyújtását 

vállalja 

Polgármester, 

Képviselő 

testület 

2023. 11. 01. (szerda) 

A Bursa program nem 

valósult meg, 

helyette ösztöndíjat 

ad a testület. 

ösztöndíjban 

részesülők száma 
pénzügyi és 

humánerőforrás 
költségvetési 

forrásból 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Foglakoztatás 

elősegítése 

Az 1. felülvizsgálat 

során törölt 

intézkedés 

A kisgyermekes anyukák 

nehezen tudnak vissza téri 

a munkaerőpiacra, nincs 

lehetőség a helyben a 

gyermekek nappali 

intézményébe való 

beíratásra. 

A lakosság foglalkoztatása 

növekedjen, a cseden-

gyeden- gyesen lévő 

édesanyák munkavállalási 

esélyei növekedjenek 

helyi gazdasági 

program, 

önkormányzati 

költségvetés 

Családi napközi vagy 

bölcsőde létrehozása 
Polgármester, 

képviselő 

testület 

2023. 11. 01. (szerda) 

A településen nem 

valósul meg 

az igénybe vevők 

száma 
pénzügyi és humán 

erőforrás 
Képviselő testületi 

határozat az 

intézkedéssel 

kapcsolatban 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Egyedülálló idősek 

életkörülményeinek 

feltérképezése 

Az idősek könnyen 

elszigetelődnek, növekszik 

az elszigetelt idős 65 éve 

felettiek száma. 

Elszigeteltség 

megszüntetése, bevonása 

a helyi programokba. A 

találkozások számának 

növelése 

helyi gazdasági 

program, 

önkormányzati 

költségvetés 

Felmérés, igényfelmérés, 

informatikai tréningek, 
Polgármester, 

képviselő 

testület 

2023. 11. 01. (szerda) 

Folyamatban 

az igénybe vevők 

létszáma, 

elégedettségi 

kérdőív 

pénzügyi és humán 

erőforrás 
kutatások mérések 

elemzése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesített 

település 
hiányzó nem megfelelő, 

nem az igények szerint 

rangsorolt 

akadálymentesítettség 

A lakosságot kiszolgáló 

intézmények teljes körű 

akadálymentesítése. 

helyi gazdasági 

program, 

önkormányzati 

költségvetés 

Felkérni a nem 

önkormányzati 

intézményeket az 

akadálymentesítésre. A 

teljes település 

intézményeinek, 

közterületeinek 

akadálymentesítése. 

Tervezés, 

tervdokumentációk. 

Polgármester, 

képviselő 

testület 

2023. 11. 01. (szerda) 

Részben megvalósult 

és folyamatban 

komplex 

akadálymentesített 

terület nagyságának 

évi 15% növekedése. 

pénzügyi és humán 

erőforrás 
pályázati és 

költségvetési 

forrásból 

 


