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Bevezető 
 
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, 
Királyegyháza Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 
szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, 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 Program célja, hogy az élet valamennyi terültén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és 
elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az 
önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata. 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség nem csupán  
követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra- 
függetlenül attól. hogy nő vagy férfi, egészséges, vagy fogyatékossággal élő, milyen a származása, 
vagy anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a 
diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. 
 A Programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a 
sikeres élet és a társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások 
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló 
esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 
A Program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól és 
az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011 (XII.27.) Korm. rendelet alapján elsődlegesen 
védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a nők, a gyermekek, a romák, az 
idősek, a mélyszegénységben élők és a fogyatékkal élők helyzetére. 
 
A település bemutatása 
 
A Szentlőrinctől délre fekvő 940 fős település mai területe már a rézkor késői szakaszában is lakott 
hely volt. A mai község: Vásárosszentgál és Magyarszentiván egyesítésével jött létre 1940-ben 
Királyegyháza néven. Szentiván neve először az írott forrásokban 1274-ben bukkant fel. A 
Szentiván helynév a falu templomának védőszentjére, Keresztelő Szent Jánosra utal, akit az 
ómagyarban Szent Ivánnak neveztek. A magyar előtag a lakosság anyanyelvével kapcsolatos. 
Szentgál neve az írott emlékekben már 1292-ben Zenthgal néven olvasható. A vásáros előtag a 
vásártartó jogára utal. Vásárairól 1376 óta vannak adatok. A török uralom ideje alatt is lakott volt, a 
felszabadító háborúk alatt azonban elnéptelenedett. Lakói ekkora a szomszédos falvakba 
menekültek. A XVII. század elején egykori lakossága visszaköltözött Szentgálra. A falu azóta is 
magyar anyanyelvű. A  XVI. században már mindkét települést említik a korabeli nyilvántartások. 
Királyegyháza évtizedeken át híres volt arról, hogy lakói többségben állattartásból tartották el 
magukat és családjukat. A szarvasmarhákat hatalmas csordákban legeltették, még a 20. század 
utolsó éveiben is. A gazdasági változások során azonban megüresedtek az istállók a házak udvarán, 
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ma már csak mutatóban találunk egy-két szarvasmarhatartással foglalkozó vállalkozót. A lakosság 
megélhetését a közeli városokban (Szentlőrinc, Pécs, Szigetvár) lévő munkahelyeken igyekszik 
biztosítani. A 19,5 % körüli munkanélküliséget enyhíteni látszik a falu közigazgatási területén épült 
ipari beruházás, 2011. évtől működő cementgyár, amit jelenleg a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. üzemeltet. 
Királyegyháza, illetve elődtelepülései, Vásárosszentgál és Magyarszentiván az 1800-as évek leje óta 
tart fenn iskolát, eleinte külön - külön, később egyesítve, szükség szerint bővítve. 2013. január 1-je 
óta az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá került, neve Szentlőrinci 
Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye lett. A 2015. szeptember 1-jével 
alapított Klebelsberg Központ létrehozásával a fenntartó a Szigetvári Tankerületi Központ lett. 
A jelenlegi intézmény nyolc évfolyamos, az épület 140 férőhelyes, könyvtárral és tornaszobával 
felszerelt. 
A mai intézmény főépületének alsó szintje 1966-ban készült el, 4 tanteremmel, 1982-ben emeletet 
építettek rá, ahol további négy tanterem kapott helyet.  
Az 2010-11-es tanév folyamán az intézmény által benyújtott és sikeresen megnyert DDOP 
pályázatnak köszönhetően az épület teljesen megújult. Az eredeti épület egy új, mintegy 300 
négyzetméteres szárnnyal bővült, az emeleten három szaktanterem, a földszinten pedig tanári 
szoba, titkárság és igazgatói iroda kapott helyet.  
Az intézmény alapfeladatán, az alapfokú oktatáson túl, további lehetőségeket biztosít a gyermekek 
számára, melyek nagy részét pályázati finanszírozásból, illetve Királyegyháza Önkormányzata és a 
helyi civil szervezetek támogatásával tudja megvalósítani. A teljesség igénye nélkül: halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók számára képességkibontakoztató és integrációs felkészítés,magyar 
nyelvű roma kisebbségi oktatása, sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, nevelése, 
nyelvoktatás szakköri keretben az alsó tagozaton (1 -3. o) zeneiskolai oktatás (Szentlőrincről kijáró 
zenepedagógusokkal), néptáncoktatás, egyéni felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkörök, 
szabadidős tevékenységek szervezése, erdei iskola program, felvételi előkészítők, tömegsport 
minden tanuló számára, napközi otthoni ellátás minden igénylő részére, tanulószoba igény esetén, 
ingyenes iskolai rendezvények, témahetek, projektnapok, lovas oktatás (külső szervezetek, 
pályázati finanszírozásban), úszásoktatás (pályázati finanszírozásban). 
 
Az óvoda 1971-ben épült. Az épület részleges felújítására 2010-ben került sor, amikor a 
vizesblokkot és az épület villamos hálózatát teljes egészében, a csoportszobákat és a szociális 
helyiségeket részben újították fel a mai kor követelményeinek megfelelően. Az óvodában két 
vegyes csoport működik 50 fős létszámmal. 
 
Természeti adottságok 
 
A térség természeti adottságai (domborzat, talajtípusok, vízrajz, kedvező éghajlati viszonyok) 
kedvez a mezőgazdaságnak. A településen több család megélhetését a mezőgazdaságból származó 
jövedelem biztosítja (családi gazdálkodók). 
Fekvése: 
A Mecsek és a Dráva közötti sík területen fekszik, a 6-os főúttól délre, a Sellye – Szentlőrinc 
vasútvonalon. A legközelebbi város Szentlőrinc.  
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1. számú táblázat – lakónépesség száma az év végén 

(A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt 
tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek együttes száma. ) 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 969   

2014 909 94% 

2015 881 97% 

2016 876 99% 

2017  na 0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 A vizsgált időszakban a település lakónépességének száma viszonylag kis tartományon belül 
ingadozik. Kismértékű népességcsökkenést figyelhetünk meg. 
 

2. számú táblázat – állandó népesség 
 
(Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az 
adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a 
bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási 
helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e.) 
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301) 467 480 947 49,31% 50,69% 

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

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 67 65 132 7,07% 6,86% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 17 13 30 1,80% 1,37% 

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 254 289 543 26,82% 30,52% 

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 35 51 86 3,70% 5,39% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 94 62 156 9,93% 6,55% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A 2016. évi adatok  alapján Királyegyháza  településen a népesség megoszlását jelzi a fenti 
táblázat. Ebből az alábbi következtetéseket vonhatjuk le.  
a) a 0-17 éves korúak száma 162 fő 
b) a 18-64 éves korúak (az ún. aktív korosztály) száma 629 fő 
c) a 65 év felettiek (inaktív korosztály) száma 156 fő  
Megállapíthatjuk, hogy a település nem elöregedő, a település lakóinak 84 %-a 65 év alatti, a 18 
éven aluliak aránya az össz. lakossághoz képest 17 %, míg a 65 év felettieké 16 %.  
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma     0 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 14  9  -5 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 22  15  -7 

Összesen 36 24 -12 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

Megfigyelhető, hogy a gyermek létszám 2001.évről, 2011.évre csökkenő tendenciát mutat. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2013 157 140 112,14% 

2014 155 141 109,93% 

2015 163 134 121,64% 

2016 156 132 118,18% 

2017  na  na 
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

Megállapítható, hogy Királyegyháza település nem tartozik az elöregedett falvak körébe. 2015-től 
2016-ig a 65 éven felüliek száma csökkent, ugyanakkor a 0-14 éves korú lakosság száma évente 
váltakozó volt, 2014. évhez képest a 0-14- éves korú állandó lakosok száma csökkent. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

v 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS odavándorlás 0601) 

Elvándorlás 
(TS elvándorlás 0601) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2013 57 40 17   

2014 35 63 -28   

2015 24 49 -26   

2016 17 22 -5   

2017 na  na  0   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
    

2013-2014. években jelentős mértékű elvándorlás figyelhető meg. Az elvándorlás okai között – 
főként  a gazdasági válság gerjesztette problémákat jelölhetjük meg (helyi munkalehetőség hiánya, 
munkahely megközelíthetőségének akadályai). A vándorlási egyenleg a vizsgált időszakban – 
minden évben – negatív volt, tehát az állandó népesség száma folyamatosan csökkent.  
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élve születések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2013 14 19 -5 

2014 7 17 -10 

2015 9 15 -6 

2016 8 17 -9 

2017 na  na  0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 

 
 
Megállapítható, hogy a születések száma csökkenő tendenciát mutat. A halálozási szám 
vizsgálatakor megállapítható, hogy 2013 évhez képest a 2016. évben a halálozások száma 
csökkent.  
 

Értékeink, küldetésünk 
 
A község nevezetessége a Római katolikus templom. A templomot a két falu közösen 1806-ban, 
copf stílusban építette. Főoltárát Haraszti Pál pécsi iparművész készítette 1974-ben. A közeli Szent 
Vendel kápolna 1844-ben épült. A templom ünnepe: Krisztus Király vasárnap, a búcsú október 
utolsó vasárnapja. A település fogadott ünnepe: Jézus Szíve. A falu lakosságának többsége római 
katolikus, az idősebb korosztály a mai napig rendszeresen részt vesz a vasárnapi, valamint az 
ünnepi miséken.  
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Királyegyháza határában cementgyár épült 20 hektáros területen, A beruházó Strabag cég 2007-
ben létrehozta a Nostra Cement Kft-t a munkálatok lebonyolítására. A építkezéssel párhuzamosan 
közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztések is zajlottak. A beruházás teljes költségvetése elérte az 
ötven milliárd forintot.  A cementgyárat a bükkösdi bánya látja el alapanyaggal. Az üzem éves 
kapacitása  1 millió tonna cement és 750 ezer tonna klinker. A gyárban több nagy volumenű 
létesítmény kialakítására került sor: klinkertároló, hőcserélő torony, kemencesor és egy 
nyersanyagtároló. A cementgyár hivatalos átadása 2011. szeptember 15-én történt. A gyár 
területén 8 siló működik. 
 

 
Célunk, küldetésünk 

 
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Királyegyháza olyan településsé váljon, ahol senki nem 
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai 
alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított 
az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az 
esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan 
támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják.  
Királyegyháza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 a szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 
(tankerülettel). 

A település vezetésének célja a falukép megóvása és fejlesztése, az itt lakók életminőségének 
javítása, a település vonzerejének növelése, a hagyományok, az újonnan teremtett hagyományok 
(rendezvények) megőrzése, fenntartása, továbbfejlesztése. Továbbra is cél a fiatalok helyben 
tartása, olyan családok letelepedésének segítése, akik az eddig megteremtett értékeket 
magukénak vallják és munkájukkal a falu fennmaradását szolgálják. Az itt lakók, a közösségi életet 
irányítók és szervezők olyan települést álmodtak, amely élhető és élvezhető minden korosztályú, 
nemű, vallású, nemzetiségű ember számára, amelyet mindenki magáénak érez, amely igazi otthon 
a hazában.  
 

Helyzetelemzés 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan 
áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a 
területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok 
esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az 
egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a 
HEP IT tartalmazza. 
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A HEP IT célja 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 

Általános fogalomértelmezés 
 
Diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés): Az Ebtv. (az Egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. Törvény) közvetlen diszkriminációnak tekinti, ha 
neme vagy más hasonló személyes tulajdonsága következtében valakivel kedvezőtlenebbül 
bánnak, mint más – egyéb tekintetben hasonló helyzetű – személyekkel. 
Közvetett diszkriminációnak minősül, ha bizonyos rendelkezések, intézkedések végrehajtásakor 
kiderül, hogy bár a felszínen semlegesnek mutatkoznak, egy jól beazonosítható csoporthoz tartozó 
személyek mégis látványosan többségben vannak azok közt, akiknek a jogszabály, intézkedés vagy 
munkahelyi gyakorlat hátrányt okoz. 
 
Előnyben részesítés: Az előnyben részesítés egy ún. puha eszköz: mindaddig, amíg az adott 
döntési szinten – vagy szakterületen – dolgozók között bármelyik nem aránya el nem éri legalább a 
40%-ot, azonos erényekkel rendelkező jelöltek közül a gyengébben reprezentált nemhez tartozót 
kell felvenni, illetve kinevezni. 
 
Szegregátum: Szegregátumnak azok a területek tekintendők, melyek megfelelnek az alábbi 
mutatók egyikének: minimum egy háztömbből - négy utca és egy közterület között elhelyezkedő 
ingatlanokból – álló településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság (az aktív korú népességen 
belül legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők) aránya (szegregációs index) meghaladja az 50 %-ot, és a terület 
lakónépességének száma eléri az 50 főt. A terület népességszámát jelen időszakra a Népesség-
nyilvántartó alapján kell definiálni. 
 
SNI: Sajátos nevelési igényről beszélünk azoknál a gyermekeknél, akiknek nevelhetősége eltér a 
többi gyermekétől. Iskoláztatási szempontú, nem diagnosztikus, a mai magyar közoktatási 
törvényben használatos kifejezés. Az ebbe a csoportba tartozó gyermekek nevelése-oktatása 
eredményességének érdekében biztosítani kell az óvodai, iskolai követelmények módosítását és a 
szokásostól eltérő, nagyobb mértékű pedagógiai segítségnyújtást. Sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló: a., testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; b., pszichés fejlődési zavarai miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (például dyslexia, dysgráfia, 
dyscalculia, autizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 
 
Funkcionális akadályozottság: a gyógypedagógia új „fogyatékosság-főfogalma”, amely a 
funkcionális egészség bármely területén létrejöhető zavar = funkcionális képességzavar, röviden = 
képességzavar, amely lehet a testi funkciók, testi struktúrák akadályozottsága, a tevékenység 
akadályozottsága (individuális síkon), és a részvétel akadályozottsága (társadalmi síkon). 
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Fogyatékos személy: aki érzékszervi - látás-, hallásszervi, - mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 
továbbiakban: „Fot.”) már differenciáltabb szabályozást ad: megkülönbözteti az akadálymentesség 
és az egyenlő esélyű hozzáférés fogalmát. 
 
Az akadálymentesség: az épített környezeti feltételekre vonatkozó követelmény. A fogalom 
pontos meghatározását a Fot. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Éptv.) 2. §-ának 1. pontjára utalja. Ez utóbbi jogszabály 
definíciója szerint akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, 
önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott 
egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve 
műszaki megoldásokra van szükségük. Az Éptv. felhatalmazása alapján megalkotott országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály is átveszi ezt az 
akadálymentesítési koncepciót. 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférés: fogalmát a Fot. a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében 
definiálja. „Egyenlő esélyű hozzáférés: a közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha 
igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a 
mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára 
akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a 
közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló 
része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, 
valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen 
használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők.” 
 
Jogellenes elkülönítés: Az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes 
személyeket vagy személyek csoportját másoktól – tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok 
nélkül – elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és 
nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. 
 
Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyek javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata 
hatékonyan eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező 
szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új 
szolgáltatásokkal látja el őket. 
 
Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos 
helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. 
Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a 
foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások 
versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. 
 
Gender: A gender – az ember neme. De nem csak az a neme, amely a testével veleszületett, 
hanem az a neme, amely egész kis korától erre a testi-biológiai nemre rárakódik, rászerveződik. A 
gender nem biológiai természetű tulajdonság, mint a vércsoport vagy a hajszín, de nem is afféle 
változó nézet vagy meggyőződés, amiről néhány jól irányzott érvvel le lehetne az embert beszélni. 
A gender lényegi eleme a személyiségünknek, olyan viszonyok – a férfi-női viszonyok, s bennük a 
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saját ezekhez fűződő viszonyaink – összessége, amelyet a társadalomtól (elsősorban közvetlen 
környezetünktől) kapunk s építünk be személyiségünkbe. 
A gender nagyon bonyolult, többszörösen összetett dolog: több mint társadalmilag meghatározott 
és körülírt nemi hovatartozásunk: tartalmazza női vagy férfi mivoltunkhoz kötődő szerepeinket, 
attitűdjeinket is, valamint a hozzánk fűződő társadalmi elvárásokat és a mi viszonyunkat ezekhez 
az elvárásokhoz. 

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. 

 

Királyegyháza Községi Önkormányzat „A szociális ellátások helyi szabályozásáról” szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi 
sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben 
biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, 
továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 
Továbbá célja, hogy megállapítsa a gyermekvédelmi ellátásokat, azok forrásait, feltételeit, 
mértékét, valamint igénybevételük rendjét. 
 
 
 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: 

Lakásfenntartási támogatás 
Ápolási díj  
Létfenntartási támogatás  
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékrendező támogatás 
Temetési támogatás 
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Természeti erők okozta kárenyhítési segély 
Szülési támogatás 
Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: 
Étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Családsegítés 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
    Gyermekvédelmi alapellátások 
    Térítési díjak 
 

A település szociális rendeletének megalkotására a mélyszegénységben élők, az idősek, a 
fogyatékkal élők és a gyermekek érdekeit szem előtt tartva került sor. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
Királyegyháza  Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját az Esélyegyenlőségi 
Program 1. számú melléklete tartalmazza kiemelve a célcsoportokat érintő szövegrészeket. 
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Szentlőrinci kistérségi települések tekintetében a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata, a házi- és a jelzőrendszeres segítségnyújtás feladatellátási megállapodás 
alapján működik. 
 
2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
A program elkészítéséhez a TEIR rendszer segítségével a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 
adatokat használtuk fel, ezek az adatok segítettek a településre jellemző problémák feltárásában. 
Az említett rendszeren kívül az önkormányzat által szolgáltatott adatok is sokat segítettek a 
teljesebb kép kialakításában, valamint a polgármester, az iskola és az óvoda vezetője, a védőnő, a 
háziorvos, a családsegítő szolgálat állt rendelkezésünkre.  
E ponton belül kerültek felsorolásra azok a pontok, táblázatok, amelyek nincsenek feltüntetve a 
programban, tekintettel arra, hogy a településre nem jellemző adatokat tartalmaznak, nem 
sikerült adatot gyűjteni, vagy az elemzésre irányuló tevékenység, probléma stb. nem létezik a 
településen: 
 

 3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők (nemleges adattartalom) 

 3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában (nemleges 
adattartalom) 

 3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás (a Teir és KSH Tstar adatai szerint a táblázat 
nemleges, egyéb adat nem áll rendelkezésre) 

 4.3.3. számú táblázat- Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyerekek száma (nem releváns) 

 4.3.4. számú táblázat – Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (nem releváns) 
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 4.4.3. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3. (hiányos adatszolgáltatás az óvoda 
részéről, a Teir nem tartalmaz erre vonatkozó adatot) 

 4.4.7. számú táblázat – Általános iskolában tanulók száma (hiányos adatszolgáltatás az 
iskola részéről, a Teir nem tartalmaz erre vonatkozó adatot.) 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Mélyszegénységben él az az egyén, akinek havi jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum összegét 
és megélhetését más forrásból származó jövedelem (vagyon) sem biztosítja. 
A településen mindössze 36 fő, magát romának valló személy él, ez 7 családot jelent. A roma 
családok megélhetését aktív korúak ellátása, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a 
közfoglalkoztatás keretén belüli munkabér biztosítja. A faluban élő romák és mélyszegénységben 
élők mindegyike korábban a nyílt munkaerő-piacon munkavállalóként funkcionált. A sorozatos 
leépítések és munkahelyek megszűnések, átszervezések következtében elsőként közülük kerültek 
ki a munkanélküliek, mivel mindegyikük csak alapvégzettséggel ( 8 általános, vagy annál kevesebb) 
rendelkezik. Legtöbben mezőgazdasági munkában voltak foglalkoztatva. A termelés 
korszerűsítése, gépesítése miatt kellett munkahelyeiktől megválniuk. Az idő közben bekövetkezett 
gazdasági válság miatt újbóli elhelyezkedésükre szinte nincs remény. A tartósan munkanélküliek 
többségének igényeik, életkörülményeik szerények, önértékelésük alacsony, családi életük 
problémákkal terhelt. A családok havi bevételét a foglalkoztatási támogatás (havi 22.800,- Ft), ahol 
gyermek van, ott a családi pótlék, illetve tavasztól – őszig tartó időszakban a közfoglalkoztatási bér 
(nettó összege 54-80 ezer Ft között változó, a munka függvényében) jelenti. Mindezt a 
mélyszegénységben élők többsége alkalmi munkával (egyszerűsített foglalkoztatást, vagy 
legtöbbször klasszikus feketemunka) szerzett jövedelemmel egészíti ki. A településen élő romák és 
mélyszegénységben lévők mindegyikében él az igény a munkavállalásra, de a tényleges 
megvalósítást több minden akadályozza. A munkanélküli emberek álláskeresési készségei, 
ismeretei, önmenedzselési készségei, információ hiányosak, magas a reményvesztettek, feladók 
aránya. 
Különösen kiszolgáltatott helyzetben kerülhetnek az amúgy is hátrányos helyzetű rétegek, így a 
nyugdíjasok, a negyven éven felüli inaktív népesség, a fiatal pályakezdők, a romák, a fogyatékkal 
élők, a szenvedélybetegek. Hátrányként említjük meg még a lakóhely-munkahely közlekedési 
viszonylatát is. A  munkáltatók többsége nem térít útiköltséget, sőt a vidéken élés negatív 
diszkriminációs szempont az elhelyezkedésnél. 
Az alacsony iskolai végzettség és a szakképesítés hiánya is az elhelyezkedés akadályát jelenti. 
A falu középkorú és fiatalabb lakói „elfejtették”, elhagyták a háztáji gazdálkodást, amely 
évtizedeken keresztül őseink megélhetésének egyik legbiztosabb forrása volt. 
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

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

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő 
(TS 0804) 

Férfi 
(TS 0803)         

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 329 393 722 11 3,30% 13 3,30% 24 3,30% 

2014 312 375 687 9 2,90% 9 2,40% 18 2,60% 

2015 303 360 663 7 2,30% 7 1,90% 14 2,10% 

2016 306 353 659 8 2,60% 5 1,40% 13 1,97% 

2017  na na  0 na  
 

na  
 

0 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       Fenti táblázat nem mutat hiteles képet az aktív korúak és a nyilvántartott álláskeresők egymáshoz 

viszonyított arányát tekintve. Ugyanis a 15-20-25 éves korukig a fiatalok szinte 100 %-a nappali 
tagozaton tanulmányokat folytat, az 55-60 év közöttiek pedig már valamilyen rendszeres 
pénzellátásban részesülnek, így ez a korosztály nem jellemző a munkaerő-piacon. Így a 
munkanélküliség aránya nem a tényleges, gazdaságilag aktív népesség/nyilvántartott álláskeresők 
adat alapján került megállapításra.  A gazdaságilag aktív lakosság körein belül  a munkanélküliségi 
arány 1,4-3,3 % között mozog. Megfigyelhető, hogy a nők körében a munkanélküliség mindig 
magasabb, mint a férfiaknál.  
 

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

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő 
összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

86 61 44 38 33 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0 0 0 0 3 

% 0% 0% 0% 0% 9,1% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 22 15 11 9 2 

% 25,50% 24,50% 25% 23,60% 6,1% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 15 7 5 5 5 

% 17,40% 11,40% 11,30% 13,10% 15,2% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 8 6 6 3 4 

% 9,30% 9,80% 13,60% 7,80% 12,1% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 10 8 3 3 3 

% 11,60% 13,10% 2,20% 7,80% 9,1% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 10 8 8 7 5 

% 11,60% 13,10% 18,10% 18,40% 15,2% 

45-49 év (TS 1008) Fő 3 3 4 3 3 
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% 
3,40% 4,90% 9% 7,80% 

9,1% 
 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 8 8 4 4 4 

% 9,30% 13,10% 9% 10,50% 12,1% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 8 5 3 2 1 

% 9,30% 8,10% 6,80% 5,20% 3,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 2 1 0 2 3 

% 2,3% 1,6% 0,0% 5,3% 9,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

A vizsgált négy  évben a 41-45 év közötti korosztályban jelentősen emelkedett – és szinte itt a 
legmagasabb – a regisztrált munkanélküliek száma. Az 51-55 éves korúak elhelyezkedési 
lehetőségei már korlátozottak. Legtöbben számos egészségi problémával küzdenek, mindenféle 
munkára nem alkalmasak. Nagy valószínűséggel vagy nincs képzettségük, vagy elavult képesítéssel 
rendelkeznek, amelyet hasznosítani nem tudnak.  
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált 
munkanélküliek száma 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

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

2013 37 51 88 12 15 27 13,60% 17,00% 30,70% 

2014 29 35 64 9 7 16 14,00% 10,90% 25,00% 

2015 21 25 46 5 6 11 10,80% 13,00% 23,90% 

2016 23 18 41 4 2 6 9,70% 4,80% 14,60% 

2017  na na  0     0 
   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 
A táblázatból kiderül, hogy az évek során a regisztrált munkanélküliek száma csökkent, a nők 
aránya az összes munkanélküliek táborán belül 2016. évben magasabb, mint a férfiaké. Az összes 
regisztrált munkanélküliből évente 45-50 % között mozgott a 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek aránya. Minél régebben munkanélküli valaki, annál nehezebbé válik a munkaerő-
piacra történő visszatérése. Fennáll a segélyre történő berendezkedés veszélye, illetve a 
feketemunka vállalás. 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése 
és elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2013 79 102 181 3 3,80% 6 5,90% 9 5,00% 
 2014 73 102 175 46 63,00% 66 64,70% 112 64,00% 
 2015 74 103 177 6 8,10% 10 9,70% 16 9,00% 
 2016 79 91 170 11 13,90% 8 8,80% 19 11,20% 
 2017  na  na 0 na  

 
na  

 
0 

 
 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi  

Hivatal 
        

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma nem meghatározó a településen. Összességében a 
11 %- ot  éri el a 18-29 évesek körében.   
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

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

  % % % % 

2013 879 425  454 na 

2016 815 400   415 na 

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

Év 
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 89 3 3,30% 37 41,50% 49 55% 

2014 64 3 4,60% 27 42,10% 34 53,10% 

2015 47 3 6,30% 19 40% 25 53,10% 

2016 41 2 4,80% 18 43,90% 21 51,20% 

2017 38 2 5,3% 16 42,1% 20 52,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

 
Megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők fele csak 8 általános végzettséggel rendelkezik. 
A végzettség/képzettség meghatározó jelentőségű a munkavállalás tekintetében. Így az 
álláskeresők felének jóval korlátozottabbak a lehetőségei az elhelyezkedésnél. Felnőttoktatás 
(érettségire felkészítés) lehetősége adott a településtől 6 km-re lévő Szentlőrincen, levelező 
tagozaton. Az állami foglalkoztatási szerv (BMMKH Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály) a korábbi 
években folyamatosan szervezett regisztrált munkanélküli személyek számára OKJ-s képesítést 
nyújtó képzéseket (pl: ápolási asszisztens, szociális gondozó-ápoló, pincér, targoncavezető, 
villanyszerelő, vendéglátó eladó, pénzügyi-számviteli ügyintéző, irodai asszisztens, 
szerkezetlakatos, élelmiszer-vegyiárú eladó-pénztáros stb.)  
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók 
száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot 
eredményesen befejezte a 

felnőttoktatásban 
(TS 3301) 

 

Fő Fő % 

 2013 0   
 

 2014 0   
 

 2015 0   
 

 2016 0   
 

 2017 0 na  
 

 Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

 Év 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(fő) - (TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2013 0   
 

  
 

  
 

  

2014 0   
 

  
 

  
   

2015 0   
 

  
 

  
   

2016 1   0,0%   0,0%   0,0% 1 

2017 0   
 

  
 

  
   

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

c) közfoglalkoztatás 

 
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2014 47 8,1%  12  50 % 

2015 53 9,5 %  19  79,2% 

2016 40 7,4 %   11  45,8% 

 
A település önkormányzata minden évben foglalkoztat közmunkásokat település szépítési, 
közterület karbantartási feladatok ellátására. 2012-ben indult startmunka mintaprogramban 
mezőgazdasági munka, illegális hulladéklerakók felszámolása, belvíz elvezetés projektek keretében 
46 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség márciustól decemberig. 2013-ban már csak egy projektet 
kezdett a település, tovább folytatódik a mezőgazdasági munka. A közmunka lehetőséget jelent az 
aktív korúak ellátásban részesülők számára értékes, teremtő tevékenységre, és a segélytől 
magasabb összegű rendszeres jövedelemre. Az önkormányzat igyekszik minden segélyben 
részesülőt legalább 6-8 hónapos időtartamban foglalkoztatni, vannak „állandó” – a projektek teljes 
időtartamában alkalmazott – megbízható személyek is.  
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
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A foglalkoztatás lehetősége a településen korlátozott, a környező településeken szintén nagy a 
munkanélküliség. A megyeszékhely lenne az a település, amely megoldást nyújthatna az emberek 
számára, de sajnos Pécsett sem találkozhatunk nagy munkaerő kínálattal, valamint ha van is 
munkalehetőség, az iskolai végzettséghez kötött és elsősorban helyi lakost alkalmaznak. Baranya 
Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiírt pályázat 
keretein belül lehetőség van diákmunka támogatás igénylésére, mely a 16-25 éves iskolás 
korosztályt érinti nyári időszakban 1 hónap munkalehetőséggel. 
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
program a településen nincs. Képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésre elsősorban a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül van 
lehetőség, egyéb képzésekre és továbbképzésekre Pécs város nyújt nagyobb számban lehetőséget. 
 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által 
meghirdetett képzések mindenki számára ismertek. Fentieken kívül sokat segítene a 
Foglalkoztatási Osztály által tartott nyílt nap, vagy tanácsadás, ahol tájékoztatást kaphatnának az 
emberek a lehetőségeiket illetően. 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Az önkormányzati foglalkoztatás területén a hátrányos megkülönböztetés nem tapasztalható, sőt 
leginkább a legrászorultabbakat (aktív korúak) köteles alkalmazni (közfoglalkoztatásban) az 
önkormányzat. A településen élő romák nagy része foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesül, valamint folyamatosan alkalmazásra kerülnek az évente megismétlődő 
közfoglalkoztatásban. 
A nyílt munkaerő-piacon történő alkalmazás során érvényesül a hátrányos megkülönböztetés, itt 
főként a munkahely-lakóhely közötti távolság (közlekedési nehézségek, közlekedési költségek), az 
alacsony iskolai végzettség, a pályakezdők munkatapasztalat-hiánya a meghatározó akadály 
munkahely létesítésekor.  
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
 
Mélyszegénységben élők és romák alkalmazása saját fenntartású intézményben nem releváns. 
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3.3. Pénzbeli és természetben szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 
népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 
összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101)  

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2013 
722 14 1,90% 

2014 687 18 2,60% 

2015 663 33 4,90% 

2016 659 18 2,70% 

2017  na na  
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

A 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyított álláskeresési segélyben részesülők számát 
mutatja be a táblázat. Az adatok alapján ez az arány 2015.évben 4,9 % körüli értéket mutat a 
vizsgált időszakot tekintve. 

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

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2013 158 14 8,80% 

2014 119 18 15,20% 

2015 84 33 39,30% 

2016 79 18 22,80% 

2017 38 12 31,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma a nyilvántartott állákeresők számához viszonyítva 
alacsony. 2015-ben a 39,3%-ot meghaladta ez a szám. 2016.évben  22,8 %-os értéket mutat, ami 
csökkenő tendencia. 

 
 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők átlagos száma 

2016. márc. 1-től  (TS 5401) 
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra, valamint 2015. február 28-áig rendszeres 

szociális segélyre jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma      (TS 

1401) 

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

2013 93 27,8 42 45,2 

2014 65 39,3 39 60 

2015 34 18 45 132,3 

2016 31 24,9 34 109,7 

2017 32  
 

 na 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
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 

2013 320 0 0 0 0 0 0 0 

2014 321 0 0 0 0 0 0 0 

2015 321 0 0 0 0 0 0 0 

2016 315 0 0 0 0 0 0 0 

2017  na na   na na  na   na  na  na 

      Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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a) bérlakás-állomány 

 
A községben bérlakás állomány nincs.  
 
b) szociális lakhatás 

 
A településen nincs szociális lakhatást biztosító intézmény. 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
A településen nincs egyéb  lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. 
 
e) lakhatást segítő támogatások 
 
A település jegyzője által meghatározott lakásfenntartási támogatásban részesülnek az arra 
rászorulók, vagyis mindazok akik jövedelmi viszonyaik alapján a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek megfelelnek. A lakásfenntartási támogatás és adósságcsökkentési támogatás anyagi 
segítséget nyújt az arra rászoruló családok számára, lakással kapcsolatos kiadásaik mérséklésére, 
lakáskörülményeik javítására. Királyegyháza Község Képviselő-testülete helyi rendeletében nem 
szabályozta az adósságcsökkentési támogatás szabályait, így e támogatási forma nem működik a 
településen. 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Összesen 
adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 
száma (TS 6101) 

2013 74 0 

2014 66 0 

2015 44 0 

2016 42 0 

2017  na   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
A lakhatást segítő pénzbeli támogatási formákról a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény rendelkezik. A lakásfenntartási támogatás  anyagi segítséget nyújt az 
arra rászoruló családok számára lakással kapcsolatos kiadásaik mérséklésére, lakáskörülményeik 
javítására. Királyegyháza Község Képviselő-testülete helyi rendeletében nem szabályozta az 
adósságcsökkentési támogatás szabályait, így e támogatási forma nem működik a településen.  
Megfigyelhető, hogy a vizsgált időszakban a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 
csökkent.  
Sok esetben a közüzemi számlák nem fizetése miatti elmaradások csökkentésére szolgál a 
lakásfenntartási támogatás összege, ezt az önkormányzat az áramszolgáltatóval együttműködve 
valósítja meg. 
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f) eladósodottság 

A gazdasági válság és deviza-alapú kölcsönök miatti eladósodottság nem jellemző a településen, 
mivel új lakás a közelmúltban nem épült. A régi lakások felújításához, helyreállításához csak kisebb 
összegű kölcsönöket igényeltek a lakók.  
 
A település víz, villany, gáz, szennyvíz közművekkel ellátott, telefon, kábel-tv, internet, szervezett 
szemétszállítás közszolgáltatás biztosított. A lakásokban mindenütt van villany, víz. A 2011-ben 
készült szennyvízcsatorna-hálózatra a lakások 75 %-a rákötött, mivel a rákötés nélküli ingatlanokra 
kivetett talajterhelési díj drasztikus módon megemelkedett. Az ingatlanok több mint felében van 
gáz, de egyre többen térnek vissza a hagyományos, vegyes tüzeléshez a szolgáltatás 
megfizethetetlensége miatt. A faluban mindenütt elérthető az internet-szolgáltatás, sokan 
rendelkeznek a digitális tv-zés lehetőségével.  
 A településen vasútállomás is található, ahol Szentlőrinc - Sellye vasútvonal halad át, naponta 8 
oda-vissza járattal. Közúton 4 autóbusz  járatpár közlekedik munkanapokon Pécsre, illetve Sellyére. 
Megállapítható, hogy a településen – a környező településekhez viszonyítva - minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatáshoz, közösségi közlekedéshez jutnak az állampolgárok.  
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 
 
Külterületen, Királyegyházához tartozó Rigópusztán, Felsőtanyán valamint a Nyárfa utcában nem 
lakóövezetben elhelyezkedő lakások vannak.  
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

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

----------------- 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
---------------- 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
  

A településen naponta tart rendelést a háziorvos. A szakellátásokhoz való hozzáférés Szigetváron, 
Pécsett és bizonyos esetekben már Szentlőrincen is elérhető, mely települések 25 km-re, 30 km-re 
találhatók Királyegyházától. 
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2013 
1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2013 
75 

2014 67 

2015 59 

2016 55 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma csökkenést 
mutat. Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítható alanyi, normatív alapon. 
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Ápolási díj  méltányossági alapon van megállapítva, szülőt, nagyszülőt és testvért  is ápol az ápolási 
díjban részesülő. Az ápolási díj nem minősül munkaviszonynak, ennek következtében a 
településünkön megszűnt az ápolási díjat kérelmezők száma. 
  
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés 

 
A népegészségügyi szűrőprogramok a településen közvetlenül nem érhetőek el, pl. tüdőszűrést 
Pécsett, Szigetváron vagy Szentlőrincen tudnak csak elvégezni. Királyegyháza településen a 
gyermekkori szűréseket a háziorvos és a védőnő végzik. A háziorvos és a gyermekorvos betartva a 
jogszabályi előírást, az újszülöttek legelső vizsgálatát a családnál ingyenesen végzi el, ilyenkor a 
gyermekeket nem kell vinni sehova. Meghatározott időközönként illetve szükség esetén a védőnő 
is kijár a családokhoz és ellenőrzi az újszülöttek és a gyermekek fejlődését, életkörülményeit, 
egészségi állapotukat. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés közvetlenül a településen nem érhető el. 
Pécsett, Szentlőrincen és Szigetváron lehet a legközelebb hozzáférni ezekhez az ellátásokhoz. 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A közös önkormányzati hivatal települései által fenntartott főzőkonyha élelmezés-vezetőjének 
elmondása szerint a költségvetéshez viszonyítva igyekeznek az OÉTI által javasolt étrendet 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2013 
1 

  1 

2014 0   0 

2015 0   0 

2016 0   0 

2017  na   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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előállítani. Fontos szempontnak tartják az egészséges táplálkozás megjelenését és annak 
megvalósítását is.   
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
A sportprogramokhoz való hozzáférés lehetősége elsősorban az általános iskolás gyermekeket 
érinti. Királyegyháza településen a gyermekek Bozsik Intézményi és Egyesületi programon vesznek 
részt, heti két alkalommal. Bozsik Intézményi Programon 1-4. osztályos gyermekek sportolnak, 20-
25 fő részvételével. Bozsik Egyesületi Program szintén 1-4.osztályosok és az óvodások részére nyújt 
sportolási lehetőséget, 30-35 fő részvételével, évente 18 mérkőzés van. Ők rendszeresen járnak 
edzésekre mind az iskolában, mind pedig a Szentlőrinci csapattal. A gyerekek rendszeresen járnak 
mérkőzésekre is, ahol szép eredményeket érnek el. Ezekre a mérkőzésekre és az edzésekre 
általában a falubusz vagy a szülők juttatják el őket. Számukra adott a lehetőség, hogy aktív 
sportoló válhasson belőlük. Ezen felül az óvodás és iskolás gyermekeket rendszeresen viszik 
Szigetvárra úszni, illetve Bükkösdre lovagolni, ezzel is növelve a gyermekek szeretetét a sport, a 
mozgás iránt. Településünkön heti rendszerességgel – hétfői napokon- zumba és jóga 
foglalkozások vannak szakemberek irányításával. Ezen programokon általában 10 - 15 fő vesz részt, 
fiatalabb és az idősebb korosztályból is. Király GYM keretén belül testedzéseket tartanak heti 5 
alkalommal délutáni időpontokban, teremedző felügyeletével. 
Ezenkívül Királyegyháza községben sportegyesület is működik, kisebb-nagyobb eredményeket 
érnek el focistáink. 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Királyegyháza községben a gyermekjóléti feladatok ellátása a Szociális Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgálat keretében működik. A gyermekjóléti gondoskodásba kerülő gyerekek 
száma az elmúlt évhez képest csökkent. A családok többnyire devianciákkal, problémákkal 
terheltek. A szülők az alapellátás elrendelése esetén vállalták a kapcsolattartást a gyermekjóléti 
szolgálattal, és a gondozási folyamat alatt végig együttműködők és készségesek voltak. Fogadóóra 
keretén belül a szülőknek és a gyermekeknek is lehetőségük van igénybe venni a szolgáltatás 
nyújtotta segítséget. 
A településen 3 fő részesül szociális étkeztetésben. A napi egyszeri meleg étel (ebéd) kiszállításáról 
az önkormányzat által, részmunkaidőben foglalkoztatott szociális segítő munkás gondoskodik. 
A jelzőrendszer tagjai között (önkormányzat, település oktatási-nevelési intézményei, háziorvos, 
védőnő, Szigetvár, Pécs kórházainak gyermekosztályán dolgozó szociális munkásai, pártfogó 
felügyelet, Szentlőrinci rendőrőrs, Gyámhivatal, középiskolák szociális munkásai) folyamatos 
együttműködés, harmonikus kapcsolat alakult ki, mely lehetővé teszi az eredményes hatékony 
munkavégzést. 
 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 
A szolgáltatások nyújtásakor nincs példa hátrányos megkülönböztetésre és az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértésére sem. 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 
A településen nincs jelen a pozitív diszkrimináció. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet fő színtere a település művelődési háza, idősek klubja, könyvtára, lovasklub, 
sportklub és a vegyesbolt, valamint a Király Pub. A község lakói napi szinten bármelyik helyszínen 
találkozhatnak egymással, ügyes-bajos, településsel kapcsolat problémáik megbeszélésére, 
információcserére. A közösségi élet legfőbb fóruma az évente egy alkalommal megtartott 
közmeghallgatás. A képviselő-testület évente legalább 12 alkalommal ülésezik, ülései nyilvánosak, 
azokra szívesen várják a település lakóit, akik problémáikat itt ismertethetik a döntéshozókkal. A 
falu honlapja (www.kiralyegyhaza.hu) számos információval szolgál az itt élők számára. A gyors 
cselekvést és intézkedést igénylő információk szórólapokon, Helyzet című „folyóiraton” jutnak el 
az érintettekhez. Egyéni ügyintézés a Közös Önkormányzati hivatalban  ügyfélfogadási időben. 
 
b) a közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)  

 

A településen roma és magyar lakosság között az etnikai konfliktusok nem jellemzőek. A kis számú 
roma népesség teljes mértékben asszimilálódott. Békésen él egymás mellett magyar, roma. 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 
A közös falusi ünnepekre (Falunap, Lovasnap, Családi nap, fogadott ünnep: Jézus Szíve: június első 
péntek, október utolsó vasárnapja a búcsú) a falu minden lakója még jobban rendezi környezetét, 
füvet nyír, virágosít.   Minden rendezvényen példamutató az összefogás. Adományozás már több 
esetben fordult elő a településen, leégett ingatlan lakóit ruhaneműkkel, műszaki cikkekkel, fizikai 
munkával segítették, beteg, mozgásképtelen gyermek gyógyulásához is segítséget nyújtottak. A 
falusiakból még nem halt ki az emberség.  

Királyegyháza községben a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, a Királyegyházai 
Polgárőr Egyesület, MAG Király, Királyegyházi Sportegyesület részt vesz szabadidős programok 
szervezésében, lebonyolításában, adománygyűjtésben. 
 

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

 
A településen  Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

alacsony iskolázottság  képzés, továbbképzés, fejlesztés  

folyamatos munkához juttatás  közfoglalkoztatás fenntartása 

http://www.palkonya.hu/
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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   
 
 

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) 

2013 
0  na 

2014 0  na 

2015 0  na 

2016 
3 2  

2017  na  na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

Veszélyeztetett gyermek: magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, 
amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza. A 
veszélyeztetettség állapotát a gyermekkel kapcsolatba kerülő gyermekvédelmi jelzőrendszer 
(óvoda, iskola, védőnő, orvos, rendőrség, bíróság, stb.) tagjainak véleménye alapján gyermekjóléti 
szolgálat, valamint a BMMKH Szentlőrinci Járási Hivatala határozza meg, és megteszi a kialakult 
helyzet megszüntetését célzó intézkedéseket.  
 
Védelembe vétel: a gyermekvédelmi törvény (Gyer.) által meghatározott hatósági intézkedés. A 
gyámhatóság védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások 
önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de 
segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható.  
Királyegyházán 3 gyermek védelembe vételére került sor, főként a gyermeknek felróható 
magatartási problémák (iskolakerülés, csavargás, randalírozás, rongálás, lopás ) miatt.  
Sajnos eredménytelen volt az intézkedés, egyik fiatalkorú sem szerzett 8 általánosnál magasabb 
képesítést. 
Jelzőrendszer tagjai között (önkormányzat, település oktatási-nevelési intézmény gyermekvédelmi 
felelőse, háziorvos, védőnő, Szigetvár, Pécs kórházainak gyermekosztályán dolgozó szociális 
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munkásai, pártfogói felügyelet, Szentlőrinci rendőrőrs, Gyámhivatal, középiskolák szociális 
munkásai) folyamatos együttműködés, harmonikus kapcsolat alakul ki, mely lehetővé teszi az 
eredményes hatékony munkavégzést. 
 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a gyermek, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította 
A gyermekek védelméről szóló törvényben (1997. évi XXXI.tv.) kerültek meghatározásra a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi, vagyoni feltételei. Ennek 
figyelembevételével a jegyző a vizsgált időszakban (2013-16-ig) a 4.1.2. számú táblázatban 
meghatározott számú gyermeket részesített kedvezményben.  
  
Halmozottan hátrányos helyzet: köznevelési törvény által meghatározott kategória. Halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 
önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 
esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
Királyegyházán 3 gyermek minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. A gyerekek közül 2 
általános iskolás, egy pedig óvodás. Az óvodás gyermek hátrányos helyzetére tekintettel a szülő 
óvodáztatási támogatásban részesül.  
 
A településen egy fogyatékkal élő gyermek van. Tartósan beteg (főként légzőszervi problémákkal 
küzdő) 6 gyermek. Az összes 18 év alattiak számához viszonyítva arányuk elenyésző.  
A községben élő gyermekek egészségügyi alapellátása jórészt a felnőtt háziorvosi körzetben 
történik, illetve havi egy alkalommal, keddi napokon Szentlőrincről jön gyermekorvos, aki elvégzi a 
gyermekek ellátását, szükséges szűrését. A gyermekek tekintetében a szociális alapellátás 
megfelelő. Mind az óvodában, mind az általános iskolában igénybe vehető gyermekétkeztetés, a 
nagy többség számára térítés-mentesen.  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2013 101 

2014 88 

2015 74 

2016 59 

2017 60 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma évente csökkent, a 
szülök elhelyezkedése, munkahely teremtése miatt.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A gyermekek védelméről szóló törvény (1997. évi 
XXXI.tv.) alapján meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzet alapján adható támogatási forma. A 
gyermekvédelmi kedvezmény feljogosít gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes 
tankönyvnek, valamint természetbeni (Erzsébet utalvány) támogatásnak az igénybevételére.  
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Ezen ellátásra jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek gyámja, amennyiben a gyermek tartására jogosult és 
nyugellátásban részesül.  
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A KÖH étkezési térítési díj szabályzata szabályozza a gyermekétkeztetési térítési díj 
kedvezményének intézményét.  
 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

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

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 
jogosultak száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári étkeztetésben 
részesülők száma 

2013  35  66 5 48  8 na 

2014  35  67   4 41  6 na 

2015 39 74  4  42  na  na 

2016 52 70  5  47 na                  37 

2017  na na  na   na na  na  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
    

 
A gyermekek étkeztetést 2017. január 1. napjától, Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 
által működtetett  főzőkonyha  biztosítja. 2016. évben az általános iskolában 5 fő részesült 50 %- 
os kedvezményben (3 vagy többgyermekes család). 70 fő 1-8 osztályos tanuló részesült 
térítésmentes kedvezményben ( rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ). 
52 fő óvodás ingyenesen vette igénybe az étkeztetést ( rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). 
Teljes összegű térítést az általános iskolában 5 gyermek fizetett. 
 

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
A településen élő, magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs.  
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet rendelkezik. A területi 
védőnő feladatkörébe 0-6 éves korú (az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) 
gyermekek gondozása, nővédelem (családtervezés, anyaságra való felkészítés, szűrővizsgálatokban 
részvétel, várandós anyák gondozása, gyerekágyas időszakban segítségnyújtás stb.) tartozik.  A 
védőnő körzetéhez Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony település tartozik.  A jogszabályi előírás 
alapján egy védőnőre jutó gyermekek száma 250 lehet, ugyanakkor országos átlagban 300 
gyermeket gondoznak. 
 
 

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

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2013 
   1  79 

2014   1  82 

2015   1  74 

2016  1 50 

2017  1   52 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
Esetünkben a védőnőre jutó gyermekek száma az évek során csökkenő tendenciát mutat és a 
jogszabályi határon belül mozog. A védőnő heti 2 alkalommal tart tanácsadást. Szentlőrinc 
városában található egészségcentrumban havi egy alkalommal a szakorvos centrális terhes 
tanácsadást tart a kismamák részére. 
Királyegyháza településen a védőnőre jutó gyermekek száma minden évben meghaladja a 110 főt, 
ez a létszám a 0-7 éves és az iskoláskorúak számának az összessége. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

 
 

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) 

2013 
0  12397 na  na  

1 

2014 0  14933  na  na 1 

2015 0  13530  na  na 1 

2016 
0  12595  na  na 

1 

2017  na  na  na na  1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

   

Királyegyháza településen önálló felnőtt háziorvos rendel. Felnőtt háziorvos több falura 
kiterjedően rendelkezik ellátási kötelezettséggel. Királyegyháza községben napi rendszerességgel 
tart rendelést. A gyermekekkel kapcsolatos eseteket is a felnőtt háziorvos látja el.  
 

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) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2013 na       

2014 na       

2015 na       

2016 na       

2017 na       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma (december 31-én) 
(TS 4901) 

2013 na 

2014 na 

2015 na 

2016 na 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 

 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
A 0-7 éves korú gyermekek egészségügyi felügyeletét a körzeti védőnő és a háziorvos látja el helyi 
szinten. Királyegyházán működő óvodai ellátás keretein belül valósul meg a gyermekek oktatási 
fejlesztése az iskolás évre felkészítve őket. 
 
d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti alapellátást a Gyvt. szabályozza. A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális 
munka eszközeivel hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 
kiemelésének megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti alapellátáshoz tartozik a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családi gyermekfelügyelet) a gyermekek 
átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). 
A település – kistelepülés lévén – önálló gyermekjóléti intézményeket nem tart fenn, 
feladatellátási megállapodással láttatja el ezen szolgáltatásokat, Szentlőrinci központtal. A 
szolgálat szakemberei jelzés esetén azonnal intézkednek, egyébként havonta 2-3 alkalommal 
ügyfélfogadást tartanak a településen. A településen a gyermekek napközbeni ellátásához és 
átmeneti gondozásához szükséges feltételek és lehetőségek nem állnak fenn. 
 
e) gyermekvédelem 

 
A gyermekvédelem rendszeréről szintén a Gyvt., valamint a végrehajtására kiadott Gyer. 
rendelkezik. A gyermekvédelmi rendszer-hierarcia gyermekekhez legközelebb eső hatósági szerve 
2012-ig a település jegyzője volt. A jegyző hozta azokat a hatósági intézkedéseket (védelembe 
vétel, ideiglenes elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat), amelyek a gyermekek érdekeit voltak 
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hivatottak szolgálni. 2013-tól, a közigazgatás átszervezését követően e feladatot a járáshivatalok 
gyámhatóságai látják el. Gyvt. szabályozza a gyermekvédelem minden szegmensét, meghatározza 
a jelzőrendszer tagjait (óvoda, iskola, védőnő, orvos, családsegítő, rendőrség, ügyészség, ifjúság-
segítő, stb.) akiknek kötelessége aktívan közreműködni a gyermekek jogainak biztosításában, a 
megfelelő ellátáshoz való hozzájutás segítésében. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a helyettes szülői ellátás – sajnos a környéken nem 
működik. Gyermekek és családok átmeneti otthona a település 50 km-es körzetében Pécsett 
található. Problémás helyzetek megoldását segítheti még a gyermekjóléti szolgálat, a közös 
önkormányzati hivatal munkatársa, a családsegítő szolgálat szakembere, a jelzőrendszer tagjai 
(védőnő, orvos, óvoda, iskola ifjúságvédelmi felelőse stb. ). A körzetben igen jól funkcionáló, 
összehangolt tevékenységet végző jelzőrendszer működik.  
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

A faluban Királyegyházi Sportegyesület működik, a focipályán, a rendszeres meccseken kívül 
kupákat is rendeznek. A településen könyvtár működik, 9576 kötettel. A Királyi Lovas klub 
rendszeresen szervez tagjai, illetve vendégek részére is összejövetelt, látványos fogathajtó 
versenyeket. A Királyegyházai Polgárőr Egyesület tagjai nemcsak a biztonságunkról gondoskodnak, 
hanem különböző szórakoztató programokat is szerveznek. A Szentlőrinci Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói minden alkalommal részt vesznek a falu eseményein, aktív 
résztvevői az eseményeknek. A falu Nyugdíjas Klub tagjai is kiveszik részüket a szervezésben, a 
rendezvény hangulatos lebonyolításában sokat segítenek. Önkormányzat támogatásával a 
Közalapítvány, GYM, valamint a jóga és zumba csoport bemutatói is emelik a programok 
színvonalát. 
 

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

 
A gyermekétkeztetés az általános iskolában és óvodában megoldott, a gyermekek többsége 
igénybe is veszi azt. A gyerekek közül többen ingyenes étkeztetésben részesülnek, tekintettel arra, 
hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. A hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek az évközi és év végi szünetekben szünidei étkeztetésben, napi 
egyszeri meleg étkeztetésben részesülnek, térítés mentesen. Hétvégi étkeztetésre nincs igény, a 
családok mindegyike biztosítani tudja gyermekei számára a megfelelő étkezéshez jutást. Ingyenes 
tankönyvben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részesülhetnek 
törvényi előírás alapján. Az első osztályos gyermek részére az önkormányzat saját költségvetése 
terhére ( évi 200.000,- Ft-ig ) biztosította az ingyenes tanszereket. 
 

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

 

Hátrányos megkülönböztetésre, egyenlő bánásmód követelményének megsértésre vonatkozóan 
nem merült fel adat.  
 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  7-16 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  2 hó 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
  

Helyhiány miatt elutasított óvodás nem volt. Megállapítható, hogy az óvodai férőhelyek száma 50, 
kihasználtsága 90-100 % között mozog. 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma (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 
gyermekcsoportok 

száma 
gyógypedagógiai 

nevelésben 
(TS 2501) 

2013 
42   2               50  na 42  0 

2014 48   2 50   na 48  0 

2015 46  2                50  na 46  0 

2016 46   2 50   na  46  0 

2017  na  na  na  na   na   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

(önkormányzati adatgyűjtés ) 
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(önkormányzati adatgyűjtés ) 
 

Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

2013-2016. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  

67 54 42 19  0 182 

az intézménybe beíratott, 
20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből 
eltelt időszakra vetítetten) 

4 3 2 0   0 9 

a beíratott gyermekek 
közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

5 6 4 3   0 18 

a beíratott gyermekek 
közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek 
létszáma 

36  30 21 8  0 103 

 
Az óvodába beíratott gyermekek rendszeresen járnak az intézménybe, a gyermekek többsége 
hátrányos helyzetű ( rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ). 
 

(önkormányzati adatgyűjtés) 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az 
intézménybe 

beíratott, 
20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az 

adott évből 
eltelt 

időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Székhely 
Királyegyháza 

19 1 19 86 0  86 

Csoport  
1Süni 

8 1 8 42  0 42 

Csoport 
2Manó 

11 0 11 44 0 44 
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Az óvodában két csoport működik, a gyermekek a fejlesztő foglalkozásokon részt vesznek. A 
táblázatból megállapítható, hogy magas a halmozottan hátrányos gyermekek száma ( 35 % ). 
 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 
Az általános iskolai feladatellátás Királyegyháza településen történik. Minden évfolyamon 1 osztály 
indul évente, így az iskolában összesen 8 osztály van. Gyógypedagógiai oktatásban részesülő 
osztály nem indul. 
 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
 A gyerekeket érintő hátrányos megkülönböztetés a Királyegyházán működő iskola és óvoda 
intézményében sem jellemző. 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások 

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 % 

2012/2013           

2013/2014 54  49 103  95 92,2 

2014/2015 
 47  45 92 90 97,8 

2015/2016 
53 46 99 97 

                
97,90     

2016/2017  52 46   98 96  97,9  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

Az általános iskolások létszáma szinte minden évben azonos, a gyermekek 92-97 % - a napközis 
tanuló is. 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2012/2013 8 8 8 

2013/2014 8 8 8 

2014/2015 
8 8 8 

2015/2016 8 8 8 

2016/2017 8 8 8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

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

anév 

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

Fő 

2012/2013   

2013/2014   

2014/2015 
9  

2015/2016 10  

2016/2017 10  

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Minden évben az 1-4 és az 5-8 osztályosok létszáma csak egy évfolyamot tesz ki. 
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Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 56 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 52 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma   

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 3 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 38 

 
A fenti táblázatból jól kitűnik, hogy Királyegyháza az iskola központ, ezért Gyöngyfáról és 
Sumonyból bejáró gyermekek száma igen jelentős, az összlétszám 44 %- át éri el. 
 

Iskola személyi feltételek 

  Fő 
Hiányzó 
létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  0 0  

Szaktanítást végző tanítók száma 5   0 

Szaktanítást végző tanárok száma  8   0 

Gyógypedagógusok létszáma  1  0 

Gyermekvédelmi felelős  1  0 

Iskolaorvos  1  0 

Iskolapszichológus  0 0  

Kisegítő személyzet 3  0 

 
Az általános iskolában szakképzett tanítók, tanárok tanítják a gyermekeket. 
Az iskolás gyermek 100 %- a befejezi az általános iskolai tanulmányait. 
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Kompetenciamérési adatok 

ISKOLA NEVE 2014 2015 2016 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

 
szövegértés 

6. évfolyam 1478 1464 1314 1487  1373   1503 

8. évfolyam 1399 1556 1359 1566 1511    1570 

matek 
 

6. évfolyam 1444 1491 1301 1496 1498   1497  

8. évfolyam 1292 1617 1486  1617 1638   1596 

( Forrás: önkormányzati adatgyűjtés ) 
 
Fenti táblázatok adatainak mindegyike a királyegyházai általános iskola által szolgáltatott. A 
kompetenciamérés adatai (4.4.14.) azonban bizonyos szempontokból elemezhetők. Így például 
megállapítható,hogy a  szövegértés kompetenciája 2015 és 2016. években elmaradt az országos 
átlagtól. Ugyanez a tendencia állapítható meg a 8. évfolyam matematika kompetenciájára is.  
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

gyermekek felügyeletének megoldatlansága helyettes szülői hálózat kiépítése 

szabadidő hasztalanul töltése üdültetés, szabadidős programok szervezése 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Települési szinten a nők foglalkoztatási aránya a lehetőségekhez képest magasnak mondható, nem 
éri őket a nemük miatt hátrányos megkülönböztetés. Más elhelyezkedési lehetőségük nem igazán 
van az önkormányzat által biztosított munkán kívül, emiatt még így is sokan maradnak munkahely 
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nélkül, mert a közmunka program foglalkoztathatósági létszámkerete is meghatározott. A 
településen élő nők mintegy 30 %-a nyilvántartott álláskereső, de természetesen ezen felül is 
vannak munkanélküliek, akik nincsenek  regisztrálva sem. Településen kívül sincs nagyon 
munkalehetőség, ha van is, akkor olyan jellegű, amihez elsősorban férfiakat keresnek. Ez jellemző 
az idénymunkákra, és az ún. hetelős munkákra is. 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0804) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2013 393 329     13 11 

2014 375 312     9 9 

2015 360 303     7 7 

2016 353 306     5 8 

2017 0 0     0 0 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
     

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év 
Foglalkoztatást 

segítő programok 
száma 

Képzési 
programok száma 

résztvevők 
száma 

résztvevő nők 
száma 

2013 na 0 0 0 

2014 na 1 16 6 

2015 na 6 37 22 

2016 na 1 1 0 

( Forrás: önkormányzati adatgyűjtés ) 
 
Királyegyháza településen az önkormányzat által támogatott, PROFISSIMUS Tanácsadó Iroda által 
szervezett kerti munkás OKJ és kisgépkezelő képzésen 20 fő vett részt, illetve szerzett 
végzettséget. Ezen felül Szentlőrincen a Foglalkoztatási Osztály által meghirdetett képzéseken 
tudnak részt venni azok a személyek, akik a kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek. 
 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélk

üli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/szak
munkás-képző 

gimnáziu
m 

érettsé
gi 

főiskola 
egyete

m 

2013 11 1 29 25 0 0 0 0 

2014 9 1 24 18 15 0 1 0 

2015 7 1 13 11 20 0 3 1 

2016 8 1 14 16 0 0 2 0 

 
A faluban a vizsgált időszakban a munkanélküli nők száma az utolsó két évben magasabb a 
munkanélküli férfiak számánál. Iskolai végzettségüket tekintve a nők között nem találunk 8 
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általánostól alacsonyabb végzettségű munkanélkülit, viszont a csak alapképzettséggel (8 általános) 
rendelkezők száma jelentős. A középiskolai (gimnázium, szakközépiskola) képesítéssel, illetve 
főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkező munkanélküliek szinte kizárólag nők. A gimnáziumi 
érettségi nem ad szakképesítést, így az ő köreikben nehéz az elhelyezkedés lehetősége a 
környéken. A főiskolát, egyetemet végzettek pedig legközelebb a megyeszékhelyen, esetleg a 
nagyobb városokban találhatnának munkát. A 8 általánost végzett nők munkaerő-piaci kereslete 
alacsony, őket leginkább az egyszerűsített foglalkoztatásban tudják alkalmazni. Betanított munkára 
Szentlőrincen van lehetőség, igen csekély létszámban. 
 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 
A foglakoztatás területén mutatkozó hátrányos megkülönböztetést a települési önkormányzat 
igyekszik a közfoglalkoztatás keretén belül mérsékelni. A közmunka programokban jelentős 
számban kerülnek foglalkoztatásra nők. Miután a bér ezekben a programokban kötött, nincs 
bérkülönbség a férfiak és nők között. Ugyanígy nem mutatkozik bérkülönbség az egyszerűsített 
foglalkoztatásban sem, az idénymunkát végző férfiak és nők meghatározott, azonos munkáért, 
azonos napi bért kapnak.  
 

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

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2013 33 0   0  0 

2014 29 0   0  0 

2015 28 0   0  0 

2016 28 0   0  0 

 
Királyegyházán, kistelepülés lévén bölcsőde nem működik. A 3 év alatti gyermekekkel az édesanya 
otthon marad 3 évig, nem jellemző a gyermek hároméves kora előtti munkahelyre történő 
visszatérés, a gyermekek óvodába való elhelyezése. A 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai 
beíratása nem okozott nehézséget, helyhiány miatti visszautasítás nem történt. Bölcsődei ellátás 
legközelebb Szentlőrinc településen működik, ide egy édesanya hordja gyermekét, az anya  a 
gyermek hároméves kora előtt visszament dolgozni. Családi napközi a településen nem működik.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2013 
1  33 79 

2014  1 29 82 

2015  1 28  74 

2016  1 28 50 

2017 1 25  48  

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

   
A település védőnője több körzetben lát el védőnői feladatokat. Királyegyházán a környező 
kistelepülésekhez viszonyítva rendkívül magas a 0-3 éves korúak aránya. Nem ritka a 3 vagy több  
gyermekes családmodell. A védőnői ellátás megfelelő színvonalú, a védőnő a jól felszerelt 
tanácsadói helyiségben tudja fogadni a kisgyermekes szülőket heti rendszerességgel. 
Családlátogatásai  rendszeresek. 
 

 

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

 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2013 0 1 0  

2014 0 1 0  

2015 0 1 0  

2016 0 1 0  

 

Anyaotthon: krízishelyzetben lévő (anyagi, vagy családi problémák miatt) anyák kérhetik 
elhelyezésüket gyermekükkel, meghatározott időszakra. 
 
Családok átmeneti otthona: krízishelyzetben lévő családok (vagy csak anya-gyermek, apa-gyermek) 
kérhetik elhelyezésüket meghatározott időszakra 
 
A településen nem működik önkormányzati, egyházi, alapítványi anyaotthon, illetve családok 
átmeneti otthona. A faluhoz legközelebb eső anyaotthon és családok átmeneti otthona a 
megyeszékhelyen, Pécsett található. A településtől 30-40 km-re van, viszont a várólista hosszú, így 
a bejutás nehéz. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Az alábbi táblázatban jól látható, hogy a településen a 2014-es önkormányzati választások 
eredményeképpen a képviselőnek megválasztott férfiak száma magasabb volt a nőknél. A 2014-es 
választást követően ez az arány 5/2-re változott, azóta a képviselő-testület munkáját 5 férfi és 2 nő 
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látja el. A településen végzett közvélemény kutatás szerint ennek az aránynak semmiképp nem a 
női nem háttérbe szorítása az oka, hanem csupán az, hogy a választásokon nem indultak nők a 
képviselői tiszt elnyeréséért.  

 
A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2013  5  2         

2014  5  2         

2015  5 2         

2016  5  2         

2017  5  2         

 
A települési önkormányzat tagjainak többsége férfi. A község polgármestere is férfi, akit már 5 
cikluson keresztül újraválasztottak.  
 
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 
Királyegyházán nincs bölcsőde, az óvoda a nyári szünetben zárva tart. Az iskolás gyermekek  a nyári 
szünetben táborokban vehetnek részt. Közalapítvány támogatásával július hónapban, 25 gyermek 
részvételével 5 napos tábor van. A gyermekek ez idő alatt különböző programokon vesznek részt, 
mozi látogatás, strandolás, vetélkedők, kézműves programok. A tábor egy fő pedagógus és 
művelődésszervező irányításával működik. Az általános iskolában pályázati támogatással sport 
tábor működik, ahol a gyermekek a sport minden ágával megismerkedhetnek. A tábor 5 napos, 20 
gyermek részvételével, tornatanár és két fő pedagógus irányításával. A Manna Alapítvány 
együttműködésével egy hetes bentlakásos tábor volt Zsálya-ligeten, 54 gyermek részvételével, 
tanári felügyelet alatt.  Ezen időszakban a gyermekek kirándulásokon, illetve helyi programokon 
vettek részt. A fiatal nők a gyermekek miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni, főleg, ha nincs 
nagymama aki felvállalná a gyermekek gondozását, ellátását. A településen élő nők zömének 
iskolai végzettége 8 általános, végzettségük miatt  nehéz az elhelyezkedésük. A 30-45 év közötti 
nők foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, illetve részt vesznek a közmunka  
programban.  
Elhelyezkedésüket segítené, ha a településen létesülne egy nőket foglalkoztató üzem, pl. varroda, 
savanyító üzem,tésztakészítő üzem, sütöde. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alapképzettségű (8 általános) nők 
elhelyezkedési problémái  

Képzés, továbbképzés, fejlesztés,  

Helyi munkalehetőség hiánya helyi foglalkoztatás fejlesztése, alkalmi 
munkalehetőségek  

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

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 

2013  102 156 258 

2014  100  150 250 

2015  98 144                242 

2016 92 137 229 

2017  na  na 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

Öregségi nyugdíjra jogosultak köre: Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény (Tbj.) rendelkezései alapján a nyugdíjkorhatár születési évhez kötött. Az 1957-ben és az 
után születettek számára jelenleg betöltött 65. életév az öregségi nyugdíj kezdete. Az ez előtt 
született személyek esetén fokozatosan, betöltött 62. életévtől 65. életévig válik valaki öregségi 
nyugdíjra jogosulttá.  
Nyugdíjszerű ellátások:  

a) saját jogon járó ellátások:  rokkantsági nyugdíj, foglalkoztatáspolitikai nyugdíjak, baleseti 
rokkantsági nyugdíj 

b) hozzátartozói ellátások: Ideiglenes özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői 
nyugdíj, ideiglenes baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj,  baleseti árvaellátás, 
baleseti szülői nyugdíj 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
A településen jellemzően nem dolgoznak a nyílt munkaerő-piacon a nyugellátásban részesülők. 
Helyi adatgyűjtés alapján nyugellátás mellett dolgozó  9 fő van jelenleg.  
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen - A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év 
Önkormányzati 

Munkaügyi Központ 
által támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

db db db db db 

2013 0       0 

2014 0       0 

2015 0       0 

2016 0       0 

2017 0       0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
      

A településen élő időskorúak, nyugdíjasok részére az aktív szabadidős tevékenység biztosított. 

Idősek közreműködésével – pályázati támogatással - főzőklub működik, havi egy alkalommal, ahol 
13-15 fő vesz részt. Itt régi receptek alapján készítik el az ételeket, süteményeket. Közalapítvány 
támogatásával az idősebb korosztály évente több alkalommal kiránduláson, színház látogatáson, 
strandoláson vesz részt, 20-25 fővel. Elmondható, hogy településünkön az idősek aktívan 
tevékenykednek rendezvényeken, külön megünneplik a névnapokat, farsangot rendeznek. 

A településen közintézményekben nem történik nyugdíjas személy foglalkoztatása. Egyéb 
foglalkoztatási program nyugdíjasok számára nem volt a településen.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

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 % 

2013 88 10 11,4  27 18,5 #ÉRTÉK! 

2014 59 7 11,8  18 16,6 #ÉRTÉK! 

2015             46  4  8,7 12 16,6 138% 

2016 33 5 15,1  5 20 #ÉRTÉK! 

2017 0 0 
 

0   
 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
     

A településen az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek szinte mindegyike rendszeres pénzellátást 
kap, vagy szociális jellegűt (FHT) vagy egészségi állapotának megfelelő, rokkantsági ellátást. Az 55 
év felettiek – akik alapesetben rendszeres pénzellátásban részesülnek – leginkább egyszerűsített 
foglalkoztatásban szerzett jövedelemmel egészítik ki havi bevételeiket, nem pedig a nyílt 
munkaerőpiacon, 8 órás foglalkoztatásban helyezkednek el. Így nem állapítható meg, hogy 
érvényesül-e a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén az idősödő munkavállalók 
körében.  
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Egészségügyi ellátás: A községben egy háziorvos rendelkezik ellátási kötelezettséggel. A helyi 
rendelőben a háziorvos naponta fogadja a betegeket, meghatározott időben. Fogorvosi ellátás 
csak Szentlőrinc településen működik. Járóbeteg szakellátás, ügyelet Szentlőrinc városában, míg 
fekvőbeteg ellátás Pécsett és Szigetváron érhető el a  királyegyházaiak számára.   
 
Szociális szolgáltatások: A település idősei rendelkezésére áll a falubusz, hetente két alkalommal 
kedd és  szerdai napon elviszi az időseket vérvételre. A faluban házi gondozói szolgálat működik, a 
szintén az idős, rászoruló emberek részére. 3 fő részére a házi szociális gondozonő házhoz szállítja 
a  szociális étkeztetés keretében biztosított napi egyszeri meleg ételt, valamint ezen felül 7 fő 
részére ( időskorúak ) is szállítja az ebédet. 
 
Családsegítés:  Az Szt. által szabályozott, kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Szociális 
problémák, krízishelyzet megszüntetés, életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. Királyegyháza település családsegítéssel kapcsolatos feladatait a Szentlőrinc Szociális 
Szolgáltató Központon keresztül, feladatellátási megállapodással látja el.  

 

6.3.1. számú táblázat - 64 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 % 

2013 157 0  0 

2014 155 0 0 

2015 163 0  0 

2016 156 0  0 

2017 na  0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
Nappali ellátás: Az Szt. által biztosított alapellátási forma, amely hajléktalan személyek és 
elsősorban saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy 
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítését, napközbeni étkezésre. A településen – Rigópusztán - a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által működtetett, Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített 
Szociális Intézmény  működik, ahol 60 fő gondozott ellátásáról gondoskodnak. 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

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

(TS 5701) 

2013  2 

2014  2 

2015  2 

2016  2 
2017 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. A községben 2013- és 2016 közötti évben  kettő fő részesül időskorúak 
járadékában. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen Idősek Klubja működik 26 fővel, minden kedden tartanak összejövetelt. Fontosnak 
tartják ezeket a találkozókat, megünneplik a névnapokat, farsangi mulatságot rendeznek, 
rendszeresen szerveznek kirándulásokat, színházi előadásokon vesznek részt, felkeresik a 
műemlékhelyeket. Nyáron strandra járnak, énekkaruk részt vett a Szigetvári Strandon 
megrendezett fürdő fesztiválon. Az önkormányzat által szervezett programokból is kiveszik 
részüket, főzőversenyen az idősek csapata 3. helyezést ért el. Rendszeresen járnak misére, 
kegyhelyeket látogatnak. Kapcsolatot tartanak a Szabadszentkirályi idősek klubjával, évente 
találkozókat rendeznek, ami igen barátságos, vidám hangulatban zajlik. Elmondható, hogy idős 
korúk ellenére is aktív életet élnek, példát mutatva a fiatalabb generációnak. 

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

 

év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelő
adás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakor
lás 

templomban 

Sportrende
zvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2013  15 2 5  5  12            5  10 

2014  20  6  5  6  13 52   8 

2015  22  7 2   10  10 53   8 

2016  29  6 3  13  12 53   7 

2017 27 6 3 11 10 53 7 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártassága becsült adat,  az idősek kevesebb, mint 18 %-a ért valamilyen 
szinten az informatikához, melyet jórészt gyermekeiktől, unokáiktól tanultak, nem pedig szervezett 
tanfolyamokon keresztül.  

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 Nyugdíjasklub  

2014 Nyugdíjasklub  

2015 Nyugdíjasklub  

2016 Nyugdíjasklub   

2017 Nyugdíjasklub   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

A nyugdíjas klub tevékenysége 2009. november 11-én alakult. Elmondható, hogy az elmúlt évek 
során a nyugdíjasok aktivitása csak nőtt, egyre több eseményen vesznek részt. 

 

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) 

2013 1 1     

2014 1 1     

2015 1 1     

2016 1 1     

2017 1 1     

Forrás: TEIR 
   

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 na         

2014 na         

2015 35 20 57,1% 20 57,1% 

2016 32 25 78,1% 25 78,1% 

2017 42 38 90,5% 38 90,5% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nyugdíjasok nappali ellátása nem megoldott Nyugdíjas - ház kialakítása 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Fogyatékosság fogalma: fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, 
mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 
életben való aktív részvétel során. A fogyatékosság meghatározásáról a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezik.  

A településen fogyatékkal élő személyek száma:  3 fő. A 3 főből 2 fő mozgásszervi fogyatékos, 1 fő 
értelmi fogyatékos. A 3 főből  1 fő 65 éven felüli,  1 fő aktív korú, 1 fő járadékban részesül. 
 

a) fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának lehetőségei, 
foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
A fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség nem azonos fogalmak, azonban több szempontból fedik 
egymást 

Megváltozott munkaképesség fogalma: A megváltozott munkaképességű személyek fogalom a 
munka világához kapcsolódik, mivel azt a vizsgálati szempontot takarja, hogyan befolyásolja a 
károsodás (betegség), fogyatékosság vagy rokkantság az egyén munkavállalását, munkahelyének 
megtartását; vagyis az egyént a foglalkoztathatóság szempontrendszerén keresztül minősíti. 

A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi 
fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi 
vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A törvény hatálya tehát kiterjed valamennyi fogyatékos, illetve a 
foglalkoztatást hátrányosan befolyásoló egészségkárosodást szenvedett személyre, függetlenül attól, hogy 
munkaképességének csökkenése milyen mértékű.  

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) 

2013  102 156 

2014  100  150 

2015  98 144 

2016 92 137 

2017  na  na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Megváltozott munkaképességű személyek helyi foglalkoztatására nincs az önkormányzatnak 
lehetősége. Közfoglalkoztatásban történő alkalmazásukra a törvény nem biztosít lehetőséget (a 
megváltozott munkaképességű személyek mindegyike rendelkezik ellátással, így nem minősül aktív 
korú, ellátatlan személynek). 
A táblázat elemzésekor megfigyelhető, hogy a megváltozott munkaképességű személyek száma  
2013-ről 2016-ra csökkentést mutatkozik. 2011-ben jelent meg a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény, melynek értelmében az addigi rokkantsági 
ellátásokban részesülők egészségi állapotának, illetve jogosultságának országos felülvizsgálatára 
került sor. A felülvizsgálat során jelentősen csökkent a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma.  
 
a) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

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  

2013 0     

2014 0     

2015 0     

2016 0     

2017 0     

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

A településen élő megváltozott munkaképességű személyek mindegyike több, kevesebb pénzbeli 
ellátásban (rehabilitációs járadék, rokkantsági ellátás) részesül.  
 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális 
szolgáltatások  
 

 
Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

étkeztetés 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

házi segítségnyújtás 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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részére  

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

támogató 
szolgáltatás 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nappali ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Szociális étkeztetést fogyatékos személy nem igényelt. Házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást 8 fő vesz igénybe. Fogyatékosok nappali ellátása, támogató szolgáltatás, közösségi 
ellátások (pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek részére) a településen nem működik, sem 
önkormányzati, sem egyházi, sem civil fenntartású intézményben. Legközelebb elérhető ilyen 
típusú intézmények Szigetvár és Helesfa  településen találhatók.   
 

A település összes lakosságához viszonyítva alacsony a fogyatékkal élők száma. Szociális helyzetük 
– kis település lévén – mindenki számára ismert, az ellátó rendszerben nem „vesznek el”, kiemelt 
figyelmet fordítunk rájuk. Egy  fő alanyi jogon közgyógyellátásban részesül.   
 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, akadálymentesítettek, megközelítésük a 
mozgásszervi fogyatékossággal rendelkezők számára elérhető 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
 

A településen az önkormányzat, orvosi rendelő,  gyógyszertár, védőnői szolgálat, a Civil Ház 
mindenki számára elérhető, mivel akadálymentesített épület. 
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az általános iskola, és az élelmiszer bolt akadálymentesített. 
 
A településen egyéni vállalkozók, őstermelők  többsége önfoglalkoztató, alkalmazottakat nem 
foglalkoztatnak. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közösségi közlekedés a fogyatékkal élők számára problémát jelent, nincs alacsony padkájú 
távolsági busz, illetve a vasútállomás nem rendelkezik megemelt peronnal, a vonatról való fel- 
leszállás még az egészséges személyek számára is körülményes. 
A  járdák fogyatékosok számára megközelíthetőek, akadálymentesség szempontjából megfelelően 
használhatók. 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Fogyatékos személyek nappali intézménye helyben nem működik. 2013-2016. években ápolást, 
gondozást nyújtó intézményi, rehabilitációs intézményi lakóotthoni, stb. elhelyezést fogyatékkal 
élő személy nem igényelt.  
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Pozitív diszkriminációként említhető, hogy a fogyatékkal élők, illetve megváltozott 
munkaképességű személyek részére  a házi segítségnyújtó szolgálat a napi bevásárlásban, 
gyógyszer kiváltásban, fahordásban, fűnyírásban stb. térítésmentes segítséget nyújt. A településen 
fogyatékkal és megváltozott munkaképességgel élő személyek mindegyike megfelelő 
információhoz juthat az általa igényelhető ellátásokkal (fogyatékossági támogatás, megváltozott 
munkaképességűek ellátásai,  lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, helyi szociális ellátások stb.) 
kapcsolatban. Az információszolgáltatásról a közös önkormányzati hivatal ügyintézője főként 
szórólapos tájékoztatással gondoskodik.  Közreműködik a pénzbeli és természetbeni ellátások 
igénylését szolgáló kérelem nyomtatványok beszerzésében, a telefonos ügyintézés 
lebonyolításában.  
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Napközbeni ellátás, foglalkoztatás Foglalkoztató kialakítása 

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

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

Királyegyháza településen működő Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 11 éve jól 
működő szervezet, mely folyamatosan segíti, támogatja az iskolásokat, óvodásokat, beleértve a 
társ település gyermekeit is. Minden évben az iskolásoknak és az óvodásoknak Mikulás-napi 
ünnepséget szerveznek, amikor a gyerekeket csomaggal ajándékozzák meg, valamint 
támogatásukkal kerül megrendezésre Királyegyháza településen a Falunap is, melyen szintén részt 
vesznek a társtelepülések lakó is. Az idősek napját, a gyereknapot, babaköszöntőt, farsangot, 
kihívás napját, a nyári napközit, szüreti felvonulást, Márton napi hagyományőrző felvonulást, 
Adventi kézműves foglalkozást is az alapítvány közreműködésével rendezik és tartják meg minden 
évben.  Az események megrendezése több alkalommal a felújított Civil Házban történik, a 
művelődésszervező segítségével. Ezen eseményeken felül a közalapítvány támogatásával, a falu 
lakosai részt vehettek színházlátogatáson, a Marica grófnő című előadást tekinthették meg. A 
gyermekekre is gondoltak, ezért ők is részt vettek egy színházi előadáson, ami a gyermekek 
számára maradandó élményt jelentett. 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
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A község lakóinak nagy része római katolikus vallású. A településen található a római katolikus 
templom. A községben pénteken és vasárnap van mise, ahol az idősebb korosztály vesz részt. 
Minden évben a katolikus közösség – iskolával - szervezi és rendezi a karácsonyi előadást a 
templomban, melyet a falu iskolásai  adnak elő. Az ünnepségen az iskola tanárai, óvoda nevelői, az 
idősek klub tagjai is nívós műsorral szerepelnek. 
Mindenév augusztus 20-án a római katolikus templomban kenyér szentelésre kerül sor.  

 

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

 
A település társtelepülésekkel (Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes) való együttműködése nagyon jó. 
A Közfoglalkoztatási Program kapcsán felmerült kérdések, feladatok esetében is sokszor előfordul, 
hogy az önkormányzatok szervezetten, együttműködve oldják meg azokat. A települések vezetői 
többször közösen próbálnak beruházásokat, pályázatokat megvalósítani. A közös cél és közös 
érdek megerősítette a települések közötti kapcsolatot.  
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A hátrányos helyzetű munkanélküli alkalmassá tétele az önálló munkaerő-piaci szerepvállalásra, 
munkaerő-piaci aktivitásuk növelése, önálló és tudatos életvezetésük kialakítása az egyéni 
fejlesztésükre irányuló, egyéni szükségletekre építő szolgáltatási csomag alkalmazásával. A 
megvalósításban az elérhetőségi, esélyegyenlőségi és területi szempontok szerinti 
ügyfélkiválasztás elsődleges prioritás. Mindezek hozzájárulnak a térségben jelenlévő veszélyek: a 
kirekesztődés, a szegregáció, a szegénység elkerüléséhez,mérsékléséhez. 
A 2013-ban elkezdett integrációs folyamat, a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások egységes 
csomagjának fejlesztése, működtetésére alkalmas szakemberek tudásának bővítése. A 
munkanélküli ill. inaktív népesség arányának, a szociális problémáiknak a csökkentése, a 
foglalkoztatás növelése a Szentlőrinci Kistérségben a szociális, a munkaerő-piaci és az alternatív 
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek együttműködésének erősítésével, korszerű szolgáltatások 
bevezetésével. A hátrányos helyzetű lakosság esélyének növelése az elhelyezkedésre, a gazdasági 
sajátosságok figyelembe vételével, s a projekt fenntarthatóságának biztosításával. Ezen 
túlmenően, a társadalmi szolidaritás erősítése, növelése, a diszkrimináció csökkentése a térség 
rászorulóival, a roma lakosságával szemben a lakosság körében, valamint az közreműködő 
szervezetek, intézmények, önkormányzatok működése területén. 
 

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

 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya Megyei Kirendeltsége által szervezett, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára havonta élelmiszer 
segélycsomagot oszt a 0-3 éves korú gyermekek között. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett roma 
nemzetiségi önkormányzat, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, 
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civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének folyamatába 

 
E tevékenységbe bekapcsolódtak a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai, az 
egészségügyi alapszolgáltatásban résztvevők, a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény, a 
közművelődést szervező intézmény, köznevelési intézmények. Az előkészítésben együttműködő 
partnerek bevonásának módszere az online, illetve telefonos, e-mail-es kapcsolattartásra épült, az 
egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd az elkészült 
dokumentum-tervezet véleményezésére koncentrálódott.  
 

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

 
Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való 
kifüggesztéssel, illetve a honlapon való megjelenéssel biztosított. A Királyegyházai Közös 
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint 
az önkormányzat honlapján közzétételre kerül, így a település teljes lakosságának hozzáférése 
biztosítottá válik a tervezett esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a 
megvalósítás folyamatos ellenőrzésére.  
 

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 

Folyamatos munkalehetőségek hiánya 
Közfoglalkoztatási programok hosszú 
távú fenntartása 

Gyermekek 
Gyermekek felügyeletének 
megoldatlansága 
 

Helyettes szülői hálózat kiépítése, 
 
Táboroztatás,kulturális programok 
 

Idősek Idősek nappali ellátása nem megoldott Nyugdíjas-ház  kialakítása 

Nők 
Alapképzettségű (8 általános) nők 
elhelyezkedési problémái,helyi 
munkalehetőség hiánya 

Képzés, továbbképzés,fejlesztés,helyi 
foglalkoztatás fejlesztése, alkalmi 
munkalehetőségek számának növelés 

Fogyatékkal 
élők 

Napközbeni ellátás, foglalkoztatás Foglalkoztató kialakítása 
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A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Mélyszegénységben élők és romák 
folyamatos munkához juttatása 

Önkormányzat, Foglalkoztatási Osztály 

Gyermekek Gyermekek felügyelete Önkormányzat, iskola, óvoda 

Idősek 
Idősek nappali ellátásának 
megszervezése 

Önkormányzat, házi gondozó, 
művelődésszervező 

Nők 
Alapképzettségű (8 általános) nők 
képzése, helyi munkalehetőségek 
biztosítása 

Önkormányzat, Foglalkoztatási Osztály  

Fogyatékkal 
élők 

Napközbeni ellátás, foglalkoztatás Önkormányzat, munkáltatók 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem szembesülnek lépten-nyomon nemzetiségi 
hovatartozásukkal, ahol befogadják és elfogadják őket, ahol egyenrangú, hasznos  tagjai a 
társadalomnak. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne érezzék kirekesztettnek magukat a 
többségi társadalomtól, erejüket, tudásukat ne a napi megélhetési problémák emésszék fel, olyan 
értékteremtő munkát végezzenek a település értékeinek megőrzésében, fenntartásában, 
gazdagításában, amely által önértékelési és megélhetési gondjaik megszűnnek. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségének biztosítását, hiszen ők jövőnk zálogai, 
ők azok akikre szüleik, nagyszüleik idős korukban támaszkodhatnak, velük, rájuk építhető az 
elképzelt jövő. Ennek érdekében kötelességünk számukra minden lehetőséget megadni arra, hogy 
elmélyült, biztos tudást szerezzenek, érzelmekben gazdag, lelkileg stabil, értékes felnőttekké 
váljanak. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életkörülményeire, lakhatási és megélhetési problémáinak 
megoldásával, személyes kapcsolattartással és segítéssel ( házigondozás) éreztetjük velük, hogy 
tapasztalataikra, bölcsességükre nekünk, fiataloknak is szükségünk van. Megbecsüljük munkáikat, 
elért eredményeiket, hiszen  múlt nélkül nincs jövő sem. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén annak hangsúlyozását, hogy a munkában és annak 
díjazásában férfiakkal egyenrangúként kezeljék őket. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy minden 
tiszteletet és segítséget megkapjanak ahhoz, hogy legszebb feladatukat, az anyaságot 
problémamentesen megéljék és átéljék, hogy a jövő generációját tisztességgel felneveljék. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, fogyatékosságukkal kapcsolatban megtapasztalt 
problémáik, nehézségeik megoldására, ezáltal elérve azt, hogy településünkön ugyanolyan értékű 
személynek érezhessék magukat, mint egészséges embertársaik. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I. 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők és romák folyamatos munkához juttatása  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élőknek és romáknak a közfoglalkoztatáson kívül 
egyelőre nincs lehetőségük a nyílt munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedésre. 

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

Cél, hogy a településen élő, hosszú idő óta munkanélküli, valamint roma 
származású személyek viszonylagos anyagi biztonságban érezzék 
magukat, a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőséggel meg tudják 
teremteni családjaik számára a megélhetéshez szükséges legalapvetőbb 
szintet.  
Rövid távon: 2013.-évtől –évenként- folyamatban lévő közmunka program 
lebonyolítása 
Közép távon: évente kiírandó  közfoglalkoztatási programokra támogatási 
igény benyújtása 
Hosszú távon:  minden rászorult és jogosult részére „biztonsági hálót” 
jelentsen a közfoglalkoztatásban való részvétel, de folyamatos segítséget 
kell nyújtani a nyílt munkaerő-piacra történő visszahelyezkedéshez. 
(képzés, átképzés lehetőség szerint helyben)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 közfoglalkoztatásra való jogosultság felmérése (évente) 

 a felmérés alapján tervezni a közmunka programban résztvevők 
számát és az elvégzendő feladatokat 

 programok lebonyolítása, felügyelete, éves értékelése  

 képzés, átképzés lehetőségének keresése (Foglalkoztatási Osztály 
képzései  

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: polgármester, képviselő-testület 
Résztvevők: Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai (jegyző, 
ügyintézők) Foglalkoztatási Osztály 

Partnerek 
Foglalkoztatási Osztály (hosszú távon a közfoglalkoztatás biztosításában: 
Magyar Állam)  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. közfoglalkoztatásban alkalmazhatók számának felmérése évente 
(2019. évi programokhoz  legközelebb: 2018. december 31.) 

2. képzési lehetőségek keresése (2018. 12. 31. és folyamatos)  
3. kapcsolatfelvétel képző intézményekkel, civil szervezetekkel  

2023.07.31. 

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

 
Rövidtávon: A mélyszegénységben élők számának folyamatos növekedése 
megáll.  
Középtávon: minden mélyszegénységben élő családból legalább egy fő 
(amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek is megfelel) részt vesz a 
közfoglalkoztatásban, ezáltal jelentősen csökken a mélyszegénységben 
élők száma, mivel folyamatos foglalkoztatásuk a közfoglalkoztatással, 
valamint folyamatosan a nyílt munkaerő-piacra történő visszahelyezéssel 
megoldottá válik.  
Hosszútávon: a közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek száma 
állandósul, ők kvázi a település „fenntartóivá” válnak , a 
mélyszegénységben élők száma csökken  
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A közfoglalkoztatás hosszú távon fenntartható, várhatóan az állam a 
jelenleg 100 %-os támogatottságot tudja hosszú időn át biztosítani 

Szükséges 
erőforrások 

Humán erőforrás (ügyintézői kör) biztosított, anyagi erőforrást a program 
jelenleg nem igényel 

 
 
 

II. 
 

Intézkedés címe: 
Gyermekek részére szabadidő hasznos eltöltését biztosító programok 
szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen magas a 0-18 éves korúak aránya, az ő szabadidejük 
hasznos eltöltését szolgáló programok száma folyamatosan nő. 

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

Cél, a gyerekek kallódását, csavargását elkerülendő, a fiatalokat a 
szabadidő hasznos eltöltésére nevelni.   
Rövidtávon: lehetőség szerint minden érintett bevonása a különböző 
programokba, közösségi szerveződésekbe 
Középtávon: gyerekek, fiatalok közötti önszerveződések segítése, 
támogatása (szakkör, klub)  
Hosszútávon: minden gyerek, fiatal igénye legyen egy közösséghez való 
tartozás, igénye legyen a szabadidejének értelmes és hasznos eltöltése és 
ennek érdekében működjön együtt kortársaival  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 felmérni az igényeket egy esetleges ifjúsági klub 
működtetésére (klubnapok és időtartamok meghatározása, 
felelős klubvezető megválasztása)  

 szakkörök  működtetéséhez az önkormányzat anyagi 
támogatása (eszközök, helyiség biztosítása,  vezető juttatása) 

 Királyegyházai rendezvények időtartama alatt különböző 
gyermekprogramok (játszóház, kézműves bemutató, bábjáték, 
ugrálóvár, stb.) ingyenes hozzáférés biztosítása a gyerekek 
részére  

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: önkormányzat 
Résztvevők: művelődésszervező, könyvtáros,  

Partnerek művelődésszervező, könyvtáros, 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. ifjúsági klub önszerveződésének segítése (igényfelmérés, 
klubvezető-felelős választása) 2023.07.31. 

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

Esélyteremtés a falusi gyerekek részére kulturális, szabadidős 
programokhoz való hozzáféréshez. Elégedett, kiegyensúlyozott, boldog 
gyermekkor biztosítása a városi lehetőségektől távol eső faluban is.  
Rövidtávon: A programok nagy része a településen adott, a „jó gyakorlat” 
megőrzése, fejlesztése, a programok körének bővítése nem elsősorban 
anyagi forrásokat igényel, hanem a gyerekek nyelvén értő  felnőtteket, 
azok elhivatottságát és  szervezőmunkáját. 
Középtávon: a programok évi rendszerességgel ismétlődnek, az ifjúsági 
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klub közössége kialakult, működőképes. 
Hosszútávon: A  királyegyházai gyerekek (kicsik és nagyobbak) jól 
szervezett közösséggé alakulva, köreikből kikerülve folyamatosan 
biztosítják az értékkövető felnőtt utánpótlást. A fiatalok elvándorlása nem 
következik be, hiszen a település által biztosított, mindenféle igényt 
kielégítő szolgáltatás, program egyenlő esélyt jelent bármelyik várossal 
szemben Királyegyházán is. A művelődési házban szervezett programok 
legalább havi rendszerességűek legyenek az általános iskolás gyermekek 
tekintetében. Cél, hogy a királyegyházai általános iskola és a közalapítvány 
által szervezett úszás és lovaglás foglalkozások nagyobb fokú anyagi 
támogatottságot élvezzenek, elősegítve ezáltal az egészséges életmód 
kialakítását. A lovas oktatás sajátos jellege, hogy a szabadidő eltöltésén 
túlmenően az általános iskolás korosztály számára egyúttal 
személyiségfejlesztő célokat is szolgál. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A fő rendezvények megvalósításához elegendő pályázati, támogatói 
segítség áll rendelkezésre, így a kísérő rendezvények (gyerekprogramok) 
száma emelkedett. 

Szükséges 
erőforrások 

A rendezvények helyszíneit az önkormányzat  biztosítja. A 
gyermekprogramok bekerülési költsége a fő rendezvények 
költségvetésében biztosított.  

 
III. 

 
 

Intézkedés címe: 
Idősek nappali ellátásának, hasznos szabadidő eltöltésének 
megszervezése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen hiányzik az idősek nappali ellátását biztosító helyiség,  
illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények 

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

Cél, hogy a faluban segítséggel olyan önszerveződés jöjjön létre, amely 
biztosítja az idősek (főként egyedülállók) nappali elfoglaltságát, ellátását, 
elősegíti érdekvédelmét, szabadidejük hasznos, közösségben történő 
eltöltését.  
Rövidtávú: igényfelmérés az idősek körében  
Középtávú: helyiség biztosítása a nappali tartózkodáshoz, tv, rádió, 
társasjátékok, folyóiratok, könyvek, ismeretterjesztő DVD-k beszerzése, a 
helyiség felszerelése,  
Hosszútávú: jól működő közösség létrehozása, programokon, 
rendezvényeken szervezett részvétel, kapcsolatépítés más települések 
hasonló szerveződéseivel 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Középiskolások bevonása az idősekkel való foglalkozásba az 50 
órás kötelező közérdekű munkavégzés keretében (fizikai 
segítségnyújtás, lelki segítségnyújtás (pl.beszélgetés, 
sétáltatás, felolvasás)  

 Igényfelmérés az idősek körben a nappali ellátás 
megszervezése előtt (kinek, milyen ellátásra, segítségre, 
programra lenne szüksége, igénye)  

 Az idősek összefogására, programjainak szervezésére alkalmas 
személy felkutatása, ösztönzése (esetlegesen saját köreikből 
agilis nyugdíjas „meggyőzése”) 
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Résztvevők és 
felelős 

Felelős: önkormányzat 
Résztvevők: nyugdíjas klub tagjai, házigondozó, könyvtáros, 
középiskolások, 

Partnerek Házigondozó, könyvtáros, középiskolások,  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. igényfelmérés az idősek körében nappali, kötetlen tartózkodást 
biztosító elhelyezésre  2020. 12. 31.  

2. igényfelmérés a középiskolások körében (kívánják-e az 50 órás 
közérdekű munkavégzést a településen ledolgozni) 2020. 12.31.  

3. igényfelmérés az idősek körben (igénylik-e a középiskolások 
nyújtotta segítséget) 2020. 12. 31.  

4. klubhelyiség korszerűsítése (berendezési tárgyak, használati 
tárgyak, szórakoztatást szolgáló tárgyak) 2023. 05. 31.  

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

A település minden idős emberének lehetősége legyen a szerveződés 
tagjává válni, senki se érezze magát magányosan, egyedül. Az idős kor ne 
bezárkózást és a lassú „elmúlást” jelentse, hanem egy új korszak kezdetét.  
Rövidtávon: Az idősekben igénytámasztás a közösségi életre 
Középtávon: A lehető legtöbb idős ember bevonása, színes programok, 
rendezvények, elfoglaltságok keresése 
Hosszútávon: Élénk közösségi élet, jól működő önszerveződés, 
kapcsolatok kialakítása más települések idős klubjával,  
A fenntarthatóság nagyrészt függ az idősek aktivitásától, főként egy jó 
vezető elkötelezettségétől, az önkormányzat anyagi és erkölcsi 
támogatásától. Az idősek klubja hosszú távú rendeletetése az legyen, 
hogy generációk közötti szemléletbeli távolságot csökkentse, ezzel együtt 
az egymás iránti megértést és megbecsülést erősítse. További cél, hogy az 
idősek és a gyermekek részér közös programok legyenek biztosítva, 
valamint nagyobb számban vegyenek részt a másik generáció által 
szervezett programokon. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Bezárkózottság, érdektelenség, lemorzsolódás. Fontos a folyamatos jó 
színvonalon tartás, agilis, rátermett vezető, színes, érdekes programok 
helyben. A klub jó működése főként a téli időszakban lehet sikeres.  

Szükséges 
erőforrások 

 Programok szervezéséhez, rendezvények tartásához szükséges pályázati 
támogatások bevonása, szponzorok, támogatók megnyerése.  

 
 
 
 
 
 
 

IV. 
 

Intézkedés címe: 
Alapképzettségű (8 általános) nők képzése, helyi munkalehetőségek 
biztosítása  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Királyegyháza településen a csak 8 általános iskolai végzettséggel 
rendelkező munkanélküli nők száma magas.  
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Cél, hogy kevés ráfordítással olyan képzettséget szerezzenek a csak 
alapképesítéssel rendelkező nők, hogy azzal a nyílt munkaerő-piacon, a 
környék igényeinek megfelelően mezőgazdaság területén lehetőségük 
nyíljon munkavállalásra.  
Rövidtávon:  Igényfelmérés a munkanélküli nők körében (részt vennének-
e munkaerő-piaci megjelenésre való felkészítésben, képzésben) 
Középtávon: Megtalálni azokat a képző intézeteket, amelyek a  
mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos alapvető képesítéshez szükséges 
oktatási lehetőséget kínálnak  
Hosszútávon: Minden alapképzettségű nő megszerezze a helyben történő 
foglalkoztatáshoz   szükséges  képesítést 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. képző intézmények megkeresése, helyszínre „csábítása” (ingyen 
oktató-terem), 
2. igényfelmérés a munkanélküli nők körében (mezőgazdasági 
alapismeretek képzésben, tanfolyamon való részvétel szándékáról 
nyilatkoztatni őket, képzési igényeik megismerése),  
3. kompetenciamérések (ki, milyen képzésre, tudás elsajátítására 
„alkalmas” és képes), 
4. képzések megkezdése, 
5. a tanfolyamok befejezését követően „nyomonkövetés”, 
elhelyezkedés segítése 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: önkormányzat 
Résztvevők: képző intézmények,  

Partnerek Foglalkoztatási Osztály, önkormányzatok 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. képző intézmények megkeresése, felkérése, 2020. 05. 31.  
2. igényfelmérés munkanélküli nők körében 2020. 08. 31.  
3. kompetenciamérések a jelentkezők körében 2023.07.31.  
4. képzések indítása 2020.01.01.  
5. tanfolyamok vége 2023.07.31. 
6. 2019. tavaszától a mezőgazdasági szezonban az elsajátított ismeretek 
hasznosítása, a képzettséggel rendelkezők elhelyezkedésének segítése 

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

Rövidtávon: A tartósan munkanélküli, alacsony képzettségű nők körében 
indított tanfolyam kitörési lehetőséget jelent a mindennapi 
kilátástalanságból.   
Középtávon: A tanfolyamok időtartama alatt mindenki „megismerheti” 
saját képességeit, korlátait és erősségeit, a csapatmunka erősíti 
önbizalmukat, a közösség és a képzés rejtett tartalékokat is felszínre 
hozhat bizonyos személyekben. 
Hosszútávon: A tanfolyamok elvégzését követően magabiztosabb, 
nagyobb önértékeléssel rendelkező, munkavállalásra alkalmas személyek 
nagyobb eséllyel jelenhetnek meg a munkaerő-piacon.  
A településen és környezetében keresett képesítéssel várhatóan nagy 
eséllyel kitörhetnek a munkanélküliségi csapdából.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Képzés, tanfolyam nem indítható különböző akadályok miatt, akkor a 
tartósan munkanélküli, képzettség nélküli nők továbbra is esélytelenek 
maradnak a munkaerő-piacon.  

Szükséges 
erőforrások 

Képzéshez szükséges anyagi forrás a képző intézetek részéről. (oktatók, 
stb.) 
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V. 

 

Intézkedés címe: Napközbeni ellátás, foglalkoztatás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen  nincs  a fogyatékkal élők  számára napközbeni foglalkoztató 

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

Cél munkáltatók bevonásával munkahely kialakítása. 
Rövid távon: fogyatékkal élőket foglalkoztató munkáltatók felkeresése. 
Középtávon: folyamatos pályázatfigyelés, pályázati lehetőségek keresése. 
Hosszú távon: foglalkoztató kialakítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Folyamatos pályázatfigyelés, lehetőségek keresése 

 A foglalkoztató kialakításához szakmai segítség kérése, tervezetek, 
technikák elkészítése, elkészíttetése. 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: képviselő-testület 
Résztvevők: közfoglalkoztatottak bevonásával (kőműves, festő, segédmunkások) 
a költségek jelentősen csökkenthetők. 

Partnerek 
Tervezésben, kivitelezésben jártas szakemberek, pályázatfigyelők és 
pályázatírók. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Az új költségvetési évben önkormányzati épületek felújítására szolgáló projektre  
(amennyiben ilyen kiírásra kerül) pályázat benyújtása. (határidő: 2023.07.31.) 
Sikeres pályázat és támogatás esetén kivitelezés: 2023.07.31.  

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

Rövidtávon: a foglalkoztató megteremtéséig házigondozó segítségének 
igénybevétele a szolgáltatásokhoz való hozzájutásban (orvosi rendelőbe eljutás, 
könyvtárba, nyugdíjas-klubba eljutás, hivatali ügyintézés, említett személyek 
közreműködésével)  
Középtávon, hosszútávon: a fogyatékkal élők  legalább 90 %-a foglalkoztatottá  
válik. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati támogatás nélkül önerőből az önkormányzat a foglalkoztató 
kialakításánál a szigorú és magas követelményű előírásainak nem tud eleget 
tenni.  

Szükséges erőforrások 
Legalább 75-80 %-os pályázati támogatottság, a hiányzó összeget az 
önkormányzat a közfoglalkoztatottak bevonásával, élőmunkában tudja 
biztosítani.  
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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 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Mélyszegénységben 
élők és romák 
folyamatos 
munkához juttatása 

A 
mélyszegénységben 
élőknek és 
romáknak a 
közfoglalkoztatáson 
kívül egyelőre nincs 
lehetőségük a nyílt 
munkaerő-piacon 
történő 
elhelyezkedésre. 

Cél, hogy a 
településen élő, 
hosszú idő óta 
munkanélküli, 
valamint roma 
nyújtani a nyílt 
munkaerő-piacra 
történő 
visszahelyezkedéshez. 

  

Cél, hogy a 
településen élő, 
hosszú idő óta 
munkanélküli, 
valamint roma 
származású 
személyek 
viszonylagos anyagi 
biztonságban érezzék 
magukat, a 
közfoglalkoztatás 
nyújtotta 
lehetőséggel meg 
tudják teremteni 
családjaik számára a 
megélhetéshez 
szükséges 
legalapvetőbb szintet. 
Rövid távon: 2013.-
évtől –évenként- 
folyamatban lévő 
közmunka program 
lebonyolítása Közép 
távon: évente 
kiírandó 
közfoglalkoztatási 
programokra 
támogatási igény 
benyújtása Hosszú 
távon: minden 
rászorult és jogosult 
részére „biztonsági 
hálót” jelentsen a 

polgármester, 
képviselő-
testület 

2023.07.31. 

Rövidtávon: A 
mélyszegénységben 
élők számának 
folyamatos 
növekedése megáll. 
Középtávon: minden 
mélyszegénységben 
élő családból 
legalább egy fő 
(amennyiben az 
egyéb jogosultsági 
feltételeknek is 
megfelel) részt vesz a 
közfoglalkoztatásban, 
ezáltal jelentősen 
csökken a 
mélyszegénységben 
élők száma, mivel 
folyamatos 
foglalkoztatásuk a 
közfoglalkoztatással, 
valamint 
folyamatosan a nyílt 
munkaerő-piacra 
történő 
visszahelyezéssel 
megoldottá válik. 
Hosszútávon: a 
közfoglalkoztatásban 
alkalmazott 
személyek száma 
állandósul, ők kvázi a 
település 

Humán erőforrás 
(ügyintézői kör) 
biztosított, anyagi 
erőforrást a 
program jelenleg 
nem igényel 

A közfoglalkoztatás 
hosszú távon nem 
fenntartható, 
várhatóan az állam 
a jelenleg 100 %-os 
támogatottságot 
nem tudja hosszú 
időn át biztosítani, 
az önkormányzat 
saját erőből 
történő 
kiegészítéshez 
jelenleg nem 
rendelkezik 
megfelelő 
pénzeszközökkel. 
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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 

közfoglalkoztatásban 
való részvétel, de 
folyamatos segítséget 
kell nyújtani a nyílt 
munkaerő-piacra 
történő 
visszahelyezkedéshez. 
(képzés, átképzés 
lehetőség szerint 
helyben) 

„fenntartóivá” válnak 
, a 
mélyszegénységben 
élők száma csökken 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Gyermekek részére 
szabadidő hasznos 
eltöltését biztosító 
programok 
szervezése 

A településen 
magas a 0-18 éves 
korúak aránya, az ő 
szabadidejük 
hasznos eltöltését 
szolgáló programok 
száma 
folyamatosan nő. 

Cél, a gyerekek 
kallódását, 
csavargását 
elkerülendő, a 
fiatalokat a szabadidő 
hasznos eltöltésére 
nevelni. 

  

• felmérni az 
igényeket egy 
esetleges ifjúsági klub 
működtetésére 
(klubnapok és 
időtartamok 
meghatározása, 
felelős klubvezető 
megválasztása) • 
szakkörök 
működtetéséhez az 
önkormányzat anyagi 
támogatása 
(eszközök, helyiség 
biztosítása, vezető 
juttatása) • 
Királyegyházai 
rendezvények 
időtartama alatt 
különböző 
gyermekprogramok 
(játszóház, kézműves 

önkormányzat 2023.07.31. 

Esélyteremtés a 
falusi gyerekek 
részére kulturális, 
szabadidős 
programokhoz való 
hozzáféréshez. 
Elégedett, 
kiegyensúlyozott, 
boldog gyermekkor 
biztosítása a városi 
lehetőségektől távol 
eső faluban is. 
Rövidtávon: A 
programok nagy 
része a településen 
adott, a „jó 
gyakorlat” 
megőrzése, 
fejlesztése, a 
programok körének 
bővítése nem 
elsősorban anyagi 

A rendezvények 
helyszíneit az 
önkormányzat 
biztosítja. A 
gyermekprogramok 
bekerülési költsége 
a fő rendezvények 
költségvetésében 
biztosított. 
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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 

bemutató, bábjáték, 
ugrálóvár, stb.) 
ingyenes hozzáférés 
biztosítása a gyerekek 
részére 

forrásokat igényel, 
hanem a gyerekek 
nyelvén értő 
felnőtteket, azok 
elhivatottságát és 
szervezőmunkáját. 
Középtávon: a 
programok évi 
rendszerességgel 
ismétlődnek, az 
ifjúsági klub 
közössége kialakult, 
működőképes. 
Hosszútávon: A 
királyegyházai 
gyerekek (kicsik és 
nagyobbak) jól 
szervezett 
közösséggé alakulva, 
köreikből kikerülve 
folyamatosan 
biztosítják az 
értékkövető felnőtt 
utánpótlást. A 
fiatalok elvándorlása 
nem következik be, 
hiszen a település 
által biztosított, 
mindenféle igényt 
kielégítő szolgáltatás, 
program egyenlő 
esélyt jelent 
bármelyik várossal 
szemben 
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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 

Királyegyházán is. A 
művelődési házban 
szervezett 
programok legalább 
havi 
rendszerességűek 
legyenek az általános 
iskolás gyermekek 
tekintetében. Cél, 
hogy a királyegyházai 
általános iskola és a 
közalapítvány által 
szervezett úszás és 
lovaglás 
foglalkozások 
nagyobb fokú anyagi 
támogatottságot 
élvezzenek, 
elősegítve ezáltal az 
egészséges életmód 
kialakítását. A lovas 
oktatás sajátos 
jellege, hogy a 
szabadidő eltöltésén 
túlmenően az 
általános iskolás 
korosztály számára 
egyúttal 
személyiségfejlesztő 
célokat is szolgál. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Alapképzettségű (8 
általános) nők 

Királyegyháza 
településen a csak 

Cél, hogy kevés 
ráfordítással olyan 

  
Rövidtávon: 
Igényfelmérés a 

önkormányzat 2023.07.31. 
Rövidtávon: A 
tartósan 

Képzéshez 
szükséges anyagi 

Képzés, tanfolyam 
nem indítható 
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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 

képzése, helyi 
munkalehetőségek 
biztosítása 

8 általános iskolai 
végzettséggel 
rendelkező 
munkanélküli nők 
száma magas. 

képzettséget 
szerezzenek a csak 
alapképesítéssel 
rendelkező nők, hogy 
azzal a nyílt 
munkaerő-piacon, a 
környék igényeinek 
megfelelően 
mezőgazdaság 
területén lehetőségük 
nyíljon 
munkavállalásra. 

munkanélküli nők 
körében (részt 
vennének-e 
munkaerő-piaci 
megjelenésre való 
felkészítésben, 
képzésben) 
Középtávon: 
Megtalálni azokat a 
képző intézeteket, 
amelyek a 
mezőgazdasági 
termeléssel 
kapcsolatos alapvető 
képesítéshez 
szükséges oktatási 
lehetőséget kínálnak 
Hosszútávon: Minden 
alapképzettségű nő 
megszerezze a 
helyben történő 
foglalkoztatáshoz 
szükséges képesítést 
1. képző intézmények 
megkeresése, 
helyszínre „csábítása” 
(ingyen oktató-
terem), 2. 
igényfelmérés a 
munkanélküli nők 
körében 
(mezőgazdasági 
alapismeretek 
képzésben, 

munkanélküli, 
alacsony képzettségű 
nők körében indított 
tanfolyam kitörési 
lehetőséget jelent a 
mindennapi 
kilátástalanságból. 
Középtávon: A 
tanfolyamok 
időtartama alatt 
mindenki 
„megismerheti” saját 
képességeit, korlátait 
és erősségeit, a 
csapatmunka erősíti 
önbizalmukat, a 
közösség és a képzés 
rejtett tartalékokat is 
felszínre hozhat 
bizonyos 
személyekben. 
Hosszútávon: A 
tanfolyamok 
elvégzését követően 
magabiztosabb, 
nagyobb 
önértékeléssel 
rendelkező, 
munkavállalásra 
alkalmas személyek 
nagyobb eséllyel 
jelenhetnek meg a 
munkaerő-piacon. A 
településen és 

forrás a képző 
intézetek részéről. 
(oktatók, stb.) 

különböző 
akadályok miatt, 
akkor a tartósan 
munkanélküli, 
képzettség nélküli 
nők továbbra is 
esélytelenek 
maradnak a 
munkaerő-piacon. 
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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 

tanfolyamon való 
részvétel szándékáról 
nyilatkoztatni őket, 
képzési igényeik 
megismerése), 3. 
kompetenciamérések 
(ki, milyen képzésre, 
tudás elsajátítására 
„alkalmas” és képes), 
4. képzések 
megkezdése, 5. a 
tanfolyamok 
befejezését követően 
„nyomonkövetés”, 
elhelyezkedés 
segítése 

környezetében 
keresett képesítéssel 
várhatóan nagy 
eséllyel kitörhetnek a 
munkanélküliségi 
csapdából. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Idősek nappali 
ellátásának, 
hasznos szabadidő 
eltöltésének 
megszervezése 

A településen 
hiányzik az idősek 
nappali ellátását 
biztosító helyiség, 
illetve a szabadidő 
hasznos eltöltését 
szolgáló 
programok, 
rendezvények 

Cél, hogy a faluban 
segítséggel olyan 
önszerveződés jöjjön 
létre, amely biztosítja 
az idősek (főként 
egyedülállók) nappali 
elfoglaltságát, 
ellátását, elősegíti 
érdekvédelmét, 
szabadidejük 
hasznos, közösségben 
történő eltöltését. 

  

Rövidtávú: 
igényfelmérés az 
idősek körében 
Középtávú: helyiség 
biztosítása a nappali 
tartózkodáshoz, tv, 
rádió, társasjátékok, 
folyóiratok, könyvek, 
ismeretterjesztő 
DVD-k beszerzése, a 
helyiség felszerelése, 
Hosszútávú: jól 
működő közösség 
létrehozása, 
programokon, 
rendezvényeken 

önkormányzat 2023.05.31. 

A település minden 
idős emberének 
lehetősége legyen a 
szerveződés tagjává 
válni, senki se érezze 
magát magányosan, 
egyedül. Az idős kor 
ne bezárkózást és a 
lassú „elmúlást” 
jelentse, hanem egy 
új korszak kezdetét. 
Rövidtávon: Az 
idősekben 
igénytámasztás a 
közösségi életre 
Középtávon: A lehető 

Programok 
szervezéséhez, 
rendezvények 
tartásához 
szükséges pályázati 
támogatások 
bevonása, 
szponzorok, 
támogatók 
megnyerése. 

A fenntarthatóság 
nagyrészt függ az 
idősek 
aktivitásától, 
főként egy jó 
vezető 
elkötelezettségétől, 
az önkormányzat 
anyagi és erkölcsi 
támogatásától. Az 
idősek klubja 
hosszú távú 
rendeletetése az 
legyen, hogy 
generációk közötti 
szemléletbeli 
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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 

szervezett részvétel, 
kapcsolatépítés 

legtöbb idős ember 
bevonása, színes 
programok, 
rendezvények, 
elfoglaltságok 
keresése 
Hosszútávon: Élénk 
közösségi élet, jól 
működő 
önszerveződés, 
kapcsolatok 
kialakítása más 
települések idős 
klubjával 

távolságot 
csökkentse, ezzel 
együtt az egymás 
iránti megértést és 
megbecsülést 
erősítse. További 
cél, hogy az idősek 
és a gyermekek 
részér közös 
programok 
legyenek biztosítva, 
valamint nagyobb 
számban vegyenek 
részt a másik 
generáció által 
szervezett 
programokon. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Napközbeni ellátás, 
foglalkoztatás 

A településen nincs 
a fogyatékkal élők 
számára 
napközbeni 
foglalkoztató 

Cél munkáltatók 
bevonásával 
munkahely 
kialakítása. 

  

Rövid távon: 
fogyatékkal élőket 
foglalkoztató 
munkáltatók 
felkeresése. 
Középtávon: 
folyamatos 
pályázatfigyelés, 
pályázati lehetőségek 
keresése. Hosszú 
távon: foglalkoztató 
kialakítása. 

polgármester, 
képviselő-
testület 

2023.07.31. 

Rövidtávon: a 
foglalkoztató 
megteremtéséig 
házigondozó 
segítségének 
igénybevétele a 
szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásban 
(orvosi rendelőbe 
eljutás, könyvtárba, 
nyugdíjas-klubba 
eljutás, hivatali 
ügyintézés, említett 
személyek 
közreműködésével) 

Legalább 75-80 %-
os pályázati 
támogatottság, a 
hiányzó összeget az 
önkormányzat a 
közfoglalkoztatottak 
bevonásával, 
élőmunkában tudja 
biztosítani. 

Pályázati 
támogatás nélkül 
önerőből az 
önkormányzat a 
foglalkoztató 
kialakításánál a 
szigorú és magas 
követelményű 
előírásainak nem 
tud eleget tenni. 
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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 

Középtávon, 
hosszútávon: a 
fogyatékkal élők 
legalább 90 %-a 
foglalkoztatottá válik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

















KIRÁLYEGYHÁZA felülvizsgált IT 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 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Mélyszegénységben 

élők és romák 

folyamatos munkához 

juttatása 

A mélyszegénységben 

élőknek és romáknak a 

közfoglalkoztatáson 

kívül egyelőre nincs 

lehetőségük a nyílt 

munkaerő-piacon 

történő 

elhelyezkedésre. 

Cél, hogy a településen 

élő, hosszú idő óta 

munkanélküli, valamint 

roma  nyújtani a nyílt 

munkaerő-piacra történő 

visszahelyezkedéshez. 

 Cél, hogy a településen 

élő, hosszú idő óta 

munkanélküli, valamint 

roma származású 

személyek viszonylagos 

anyagi biztonságban 

érezzék magukat, a 

közfoglalkoztatás 

nyújtotta lehetőséggel 

meg tudják teremteni 

családjaik számára a 

megélhetéshez 

szükséges legalapvetőbb 

szintet.  Rövid távon: 

2013.-évtől –évenként- 

folyamatban lévő 

közmunka program 

lebonyolítása Közép 

távon: évente kiírandó  

közfoglalkoztatási 

programokra támogatási 

igény benyújtása Hosszú 

távon:  minden rászorult 

és jogosult részére 

„biztonsági hálót” 

jelentsen a 

közfoglalkoztatásban 

való részvétel, de 

folyamatos segítséget 

kell nyújtani a nyílt 

munkaerő-piacra 

történő 

visszahelyezkedéshez. 

(képzés, átképzés 

lehetőség szerint 

helyben) 

polgármester, 

képviselő-

testület 

elvégezve, lezárva 

2018. december 

31. napjával 

településünkön 

megszűnt a  

közfoglalkoztatás. 

Rövidtávon: A 

mélyszegénységben 

élők számának 

folyamatos növekedése 

megáll.  Középtávon: 

minden 

mélyszegénységben élő 

családból legalább egy 

fő (amennyiben az 

egyéb jogosultsági 

feltételeknek is 

megfelel) részt vesz a 

közfoglalkoztatásban, 

ezáltal jelentősen 

csökken a 

mélyszegénységben 

élők száma, mivel 

folyamatos 

foglalkoztatásuk a 

közfoglalkoztatással, 

valamint folyamatosan a 

nyílt munkaerő-piacra 

történő 

visszahelyezéssel 

megoldottá válik.  

Hosszútávon: a 

közfoglalkoztatásban 

alkalmazott személyek 

száma állandósul, ők 

kvázi a település 

„fenntartóivá” válnak , a 

mélyszegénységben 

élők száma csökken 

Humán erőforrás 

(ügyintézői kör) 

biztosított, anyagi 

erőforrást a program 

jelenleg nem igényel 

A közfoglalkoztatás 

hosszú távon nem 

fenntartható, 

várhatóan az állam a 

jelenleg 100 %-os 

támogatottságot nem 

tudja hosszú időn át 

biztosítani, az 

önkormányzat saját 

erőből történő 

kiegészítéshez jelenleg 

nem rendelkezik 

megfelelő 

pénzeszközökkel. 



1. Mélyszegénységben 

élők és romák 

folyamatos 

munkához juttatása 

( 1. felülvizsgálat 

során felvett új 

intézkedés) 

A 

mélyszegénységben 

élőknek és 

romáknak egyelőre 

nincs lehetőségük a 

nyílt munkaerő-

piacon történő 

elhelyezkedésre. 

2018. december 31. 

napjával 

településünkön 

megszűnt a  

közfoglalkoztatás. 

A közfoglalkoztatási 

program 

megszüntetésével, az 

arra rászorultak 

továbbra is munkába 

állhassanak.  

Cél, hogy a településen 

élő, hosszú idő óta 

munkanélkülieknek és 

romáknak segítséget 

nyújtani a nyílt 

munkaerő-piacra 

történő 

visszahelyezkedéshez. 

 Munkalehetőségek 

felmérése, 

szakemberek 

felkutatása, 

foglalkoztatás  

Az önkormányzat által 

működtetett 

Királyegyháza 2020 

Kft 14-20 fő között 

foglalkoztat 

embereket, napi 8 

órában, 

minimálbérért. 

polgármester, 

képviselő-

testület 

2023.09.18. 14-20 fő 

foglalkoztatása 

folyamatosan 

Anyagi fedezetet 

az önkormányzat 

biztosítja. 

Munkalehetőség 

folyamatosan 

fenntartható, 

önkormányzati 

támogatással, 

Foglalkoztatási 

Osztály 

támogatásával 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekek részére 

szabadidő hasznos 

eltöltését biztosító 

programok szervezése 

A településen magas a 

0-18 éves korúak 

aránya, az ő 

szabadidejük hasznos 

eltöltését szolgáló 

programok száma 

folyamatosan nő. 

Cél, a gyerekek 

kallódását, csavargását 

elkerülendő, a fiatalokat a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére nevelni. 

 • felmérni az igényeket 

egy esetleges ifjúsági 

klub működtetésére 

(klubnapok és 

időtartamok 

meghatározása, felelős 

klubvezető 

megválasztása)  • 

szakkörök  

működtetéséhez az 

önkormányzat anyagi 

támogatása (eszközök, 

helyiség biztosítása,  

vezető juttatása) • 

Királyegyházai 

rendezvények 

időtartama alatt 

különböző 

gyermekprogramok 

(játszóház, kézműves 

bemutató, bábjáték, 

ugrálóvár, stb.) ingyenes 

hozzáférés biztosítása a 

gyerekek részére 

önkormányzat 2023. 07. 31. (hétfő) Esélyteremtés a falusi 

gyerekek részére 

kulturális, szabadidős 

programokhoz való 

hozzáféréshez. 

Elégedett, 

kiegyensúlyozott, 

boldog gyermekkor 

biztosítása a városi 

lehetőségektől távol eső 

faluban is.  Rövidtávon: 

A programok nagy része 

a településen adott, a 

„jó gyakorlat” 

megőrzése, fejlesztése, 

a programok körének 

bővítése nem 

elsősorban anyagi 

forrásokat igényel, 

hanem a gyerekek 

nyelvén értő  

felnőtteket, azok 

elhivatottságát és  

szervezőmunkáját. 

Középtávon: a 

programok évi 

rendszerességgel 

ismétlődnek, az ifjúsági 

klub közössége kialakult, 

működőképes. 

A rendezvények 

helyszíneit az 

önkormányzat  

biztosítja. A 

gyermekprogramok 

bekerülési költsége a 

fő rendezvények 

költségvetésében 

biztosított. 

 



Hosszútávon: A  

királyegyházai gyerekek 

(kicsik és nagyobbak) jól 

szervezett közösséggé 

alakulva, köreikből 

kikerülve folyamatosan 

biztosítják az 

értékkövető felnőtt 

utánpótlást. A fiatalok 

elvándorlása nem 

következik be, hiszen a 

település által 

biztosított, mindenféle 

igényt kielégítő 

szolgáltatás, program 

egyenlő esélyt jelent 

bármelyik várossal 

szemben Királyegyházán 

is. A művelődési házban 

szervezett programok 

legalább havi 

rendszerességűek 

legyenek az általános 

iskolás gyermekek 

tekintetében. Cél, hogy 

a királyegyházai 

általános iskola és a 

közalapítvány által 

szervezett úszás és 

lovaglás foglalkozások 

nagyobb fokú anyagi 

támogatottságot 

élvezzenek, elősegítve 

ezáltal az egészséges 

életmód kialakítását. A 

lovas oktatás sajátos 

jellege, hogy a 

szabadidő eltöltésén 

túlmenően az általános 

iskolás korosztály 

számára egyúttal 

személyiségfejlesztő 

célokat is szolgál. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Alapképzettségű (8 

általános) nők 

képzése, helyi 

Királyegyháza 

településen a csak 8 

általános iskolai 

végzettséggel 

Cél, hogy kevés 

ráfordítással olyan 

képzettséget szerezzenek 

a csak alapképesítéssel 

 Rövidtávon:  

Igényfelmérés a 

munkanélküli nők 

körében (részt 

önkormányzat 2023. 07. 31. (hétfő) Rövidtávon: A tartósan 

munkanélküli, alacsony 

képzettségű nők 

körében indított 

Képzéshez szükséges 

anyagi forrás a képző 

Képzés, tanfolyam 

nem indítható 

különböző akadályok 

miatt, akkor a tartósan 



munkalehetőségek 

biztosítása 
rendelkező 

munkanélküli nők 

száma magas. 

rendelkező nők, hogy 

azzal a nyílt munkaerő-

piacon, a környék 

igényeinek megfelelően 

mezőgazdaság területén 

lehetőségük nyíljon 

munkavállalásra. 

vennének-e munkaerő-

piaci megjelenésre való 

felkészítésben, 

képzésben) Középtávon: 

Megtalálni azokat a 

képző intézeteket, 

amelyek a  

mezőgazdasági 

termeléssel kapcsolatos 

alapvető képesítéshez 

szükséges oktatási 

lehetőséget kínálnak  

Hosszútávon: Minden 

alapképzettségű nő 

megszerezze a helyben 

történő 

foglalkoztatáshoz   

szükséges  képesítést 1. 

képző intézmények 

megkeresése, helyszínre 

„csábítása” (ingyen 

oktató-terem), 2. 

igényfelmérés a 

munkanélküli nők 

körében (mezőgazdasági 

alapismeretek 

képzésben, tanfolyamon 

való részvétel 

szándékáról 

nyilatkoztatni őket, 

képzési igényeik 

megismerése),  3. 

kompetenciamérések 

(ki, milyen képzésre, 

tudás elsajátítására 

„alkalmas” és képes), 4. 

képzések megkezdése, 5. 

a tanfolyamok 

befejezését követően 

„nyomonkövetés”, 

elhelyezkedés segítése 

tanfolyam kitörési 

lehetőséget jelent a 

mindennapi 

kilátástalanságból.   

Középtávon: A 

tanfolyamok időtartama 

alatt mindenki 

„megismerheti” saját 

képességeit, korlátait és 

erősségeit, a 

csapatmunka erősíti 

önbizalmukat, a 

közösség és a képzés 

rejtett tartalékokat is 

felszínre hozhat 

bizonyos személyekben. 

Hosszútávon: A 

tanfolyamok elvégzését 

követően 

magabiztosabb, 

nagyobb önértékeléssel 

rendelkező, 

munkavállalásra 

alkalmas személyek 

nagyobb eséllyel 

jelenhetnek meg a 

munkaerő-piacon.  A 

településen és 

környezetében keresett 

képesítéssel várhatóan 

nagy eséllyel 

kitörhetnek a 

munkanélküliségi 

csapdából. 

intézetek részéről. 

(oktatók, stb.) 
munkanélküli, 

képzettség nélküli nők 

továbbra is 

esélytelenek 

maradnak a 

munkaerő-piacon. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek nappali 

ellátásának, hasznos 

szabadidő eltöltésének 

megszervezése 

A településen hiányzik 

az idősek nappali 

ellátását biztosító 

helyiség,  illetve a 

szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló 

Cél, hogy a faluban 

segítséggel olyan 

önszerveződés jöjjön 

létre, amely biztosítja az 

idősek (főként 

egyedülállók) nappali 

 Rövidtávú: 

igényfelmérés az idősek 

körében  Középtávú: 

helyiség biztosítása a 

nappali tartózkodáshoz, 

tv, rádió, társasjátékok, 

önkormányzat 2023. 05. 31. 

(szerda) 
A település minden idős 

emberének lehetősége 

legyen a szerveződés 

tagjává válni, senki se 

érezze magát 

magányosan, egyedül. 

Programok 

szervezéséhez, 

rendezvények 

tartásához szükséges 

pályázati 

támogatások 

A fenntarthatóság 

nagyrészt függ az 

idősek aktivitásától, 

főként egy jó vezető 

elkötelezettségétől, az 

önkormányzat anyagi 



programok, 

rendezvények 
elfoglaltságát, ellátását, 

elősegíti érdekvédelmét, 

szabadidejük hasznos, 

közösségben történő 

eltöltését. 

folyóiratok, könyvek, 

ismeretterjesztő DVD-k 

beszerzése, a helyiség 

felszerelése,  

Hosszútávú: jól működő 

közösség létrehozása, 

programokon, 

rendezvényeken 

szervezett részvétel, 

kapcsolatépítés 

Az idős kor ne 

bezárkózást és a lassú 

„elmúlást” jelentse, 

hanem egy új korszak 

kezdetét.  Rövidtávon: 

Az idősekben 

igénytámasztás a 

közösségi életre 

Középtávon: A lehető 

legtöbb idős ember 

bevonása, színes 

programok, 

rendezvények, 

elfoglaltságok keresése 

Hosszútávon: Élénk 

közösségi élet, jól 

működő önszerveződés, 

kapcsolatok kialakítása 

más települések idős 

klubjával 

bevonása, 

szponzorok, 

támogatók 

megnyerése. 

és erkölcsi 

támogatásától. Az 

idősek klubja hosszú 

távú rendeletetése az 

legyen, hogy 

generációk közötti 

szemléletbeli 

távolságot csökkentse, 

ezzel együtt az egymás 

iránti megértést és 

megbecsülést 

erősítse. További cél, 

hogy az idősek és a 

gyermekek részér 

közös programok 

legyenek biztosítva, 

valamint nagyobb 

számban vegyenek 

részt a másik 

generáció által 

szervezett 

programokon. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Napközbeni ellátás, 

foglalkoztatás 
A településen  nincs  a 

fogyatékkal élők  

számára napközbeni 

foglalkoztató 

Cél munkáltatók 

bevonásával munkahely 

kialakítása. 

 Rövid távon: fogyatékkal 

élőket foglalkoztató 

munkáltatók 

felkeresése. Középtávon: 

folyamatos 

pályázatfigyelés, 

pályázati lehetőségek 

keresése. Hosszú távon: 

foglalkoztató kialakítása. 

polgármester, 

képviselő-

testület 

2023. 07. 31. (hétfő) Rövidtávon: a 

foglalkoztató 

megteremtéséig 

házigondozó 

segítségének 

igénybevétele a 

szolgáltatásokhoz való 

hozzájutásban (orvosi 

rendelőbe eljutás, 

könyvtárba, nyugdíjas-

klubba eljutás, hivatali 

ügyintézés, említett 

személyek 

közreműködésével)  

Középtávon, 

hosszútávon: a 

fogyatékkal élők  

legalább 90 %-a 

foglalkoztatottá  válik. 

Legalább 75-80 %-os 

pályázati 

támogatottság, a 

hiányzó összeget az 

önkormányzat a 

közfoglalkoztatottak 

bevonásával, 

élőmunkában tudja 

biztosítani. 

Pályázati támogatás 

nélkül önerőből az 

önkormányzat a 

foglalkoztató 

kialakításánál a 

szigorú és magas 

követelményű 

előírásainak nem tud 

eleget tenni. 

 


