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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

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

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

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

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

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

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

település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

Karád Külső-Somogy területén a Balatonlelle– Kaposvár közti 67-es számú és a Szántód– Kaposvár közti 

főútvonalak között fekszik. A községhez a legközelebbi városok Tab és Balatonlelle. Karád község a balatoni 

régió háttértelepülése. 

A legújabb régészeti és történeti kutatások alapján Karád már Árpád fejedelem idején lakott volt. Erre 

bizonyíték a kara, azaz a fekete jelentésű török eredetű neve Karádnak. 

Karád és vidéke, feltehetően 948 után, már a bizánci érdekszférához tartozhatott. Ezt még megerősíti 

Koppány herceg itteni kupavári és környéki birtoklása. Elmondhatjuk, hogy Karád ősi településének 

kialakulása már az Árpád-házi hercegekhez, de legkésőbb Koppány vezér 10. század végi uralkodásához 

köthető. 

A régi katonai térképeken kikereshetjük Karád történelmi helyeit. Az ény-i részen megtaláljuk a Guba- vagy 

Kupa-várat. Az már biztos, hogy itt Árpád-kori vár állott, mert 13. századi oklevél is említi. A történészek 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCls%C3%B5-Somogy&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonlelle
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/67-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1nt%C3%B3d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaposv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tab
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_magyar_nagyfejedelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/948
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
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szerint III. Béla király is a makrai várnál lévő szőlőket földekkel, berkekkel és tartozékaikkal együtt 

adományozta a jeruzsálemi Szent Theodózius, azaz egy görög monostornak. 

A 10000-es léptékű katonai térképen található a mai Karád közepén az Alsó-Vár, a Kálvária-ajja vagy Alja, 

valamint a Vásártér, ahol a korai Kara, az 1131-41 közötti időből származó oklevélben már leírt Karád 

temploma, települése és a 16-17. századi másik, az úgynevezett török vára állt. 

A mai Karád, az egykori török Kara, azaz fekete néveredetű település területén a középkorban öt-hat falu 

állt templomokkal, kolostor és várakkal. A török időben, többnyire a 17. században elpusztult települések 

ugyanis határostól Karádhoz kerültek. Így legalább 500 éve Karád fontos részei. 

A török uralom felszámolása után, 1695-ben Karádot Kaposvár után Somogy vármegye legjelentősebb 

településének, fontos mezővárosának tartották. Szépen fejlődött a Rákóczi-szabadságharc küzdelmei után 

is. 

1782-ben már mezővárosként szerepelt Karád: a lakosság lélekszáma 1978 fő volt, a karádi takácsok és 

szabók pedig céhet is alapítottak. A templomot 1742-ben kezdték el építeni. Az 1831-es kolerajárvány 161, 

az öt évvel későbbi 201 áldozatot követelt, majd ennyien haltak meg 1855-ben is. 

A szabadságharc kitörése után a nemzetőrség segítségére sietett a Karádon tartózkodó lovasszázad, s részt 

vett Jellasics csapatainak szétverésében. 1850-ben létrejött a Karádi járás, ahol vegyes szolgabírói hivatal 

kezdte meg működését. A korabeli nád és zsúptetős házak nagy szegénységről árulkodtak. A kiegyezést 

követően a "közigazgatási harc" már 1870-ben megkezdődött Karád, Kötcse és Tab között a járási székhelyi 

rang megszerzéséért: két évvel később a település nagyközség lett. A századfordulót követő években élénk 

társadalmi élet jellemezte a települést, sorra alakultak az újabb és újabb civil szerveződések. 

Az első világháborúban 119 karádi férfi halt hősi halált, emlékükre emlékművet állítottak fel a faluban. A 

harctérről tért haza Fischer Albert orvos, aki fő szervezője lett a községben a tanácsköztársasági 

eseményeknek. A helyi munkástanács államosította a malmot, a takarékszövetkezetet és a mészárszéket. 

Később, a megtorlások idején Fischer doktort és tíz társát felakasztották ekkori tevékenységükért. 

1925-ben a parasztság igénye hívta életre a hitelszövetkezetet, amelynek segítségével a térség lakói 

könnyebben juthattak pénzhez. Az óvodát a térség legrégebbi gyermekintézményét 1894-ben alapította 

báró Horning Károly bíboros, Karád földesura. 1936 őszén missziós nővérek vették át. 

1935 tavaszán alakult meg az Országos Magyar Bokréta Szövetség karádi csoportja. A karádi 

Gyöngyösbokréta jelentős hírnevet szerzett, bejárta Európa országait, legnagyobb sikereit a kanásztánccal 

érte el. 

A második világháború után a községben megalakultak a pártok. Itt rendezték a Tabi járás első földosztását. 

1950-től megalakultak a mezőgazdasági termelők csoportok, melyek 1956-ban oszlottak fel. 1957-ben 

szerveződött újjá a termelőszövetkezet. 

1950-ben alakult meg a településen a községi tanács, ekkorra ellátták a lakásokat árammal, államosították 

az óvodát, iskolát és a gyógyszertárat. A hatvanas években létrejött a ruhagyár, mely munkát biztosított a 

helyi és környékbeli asszonyoknak. 1973-74-ben készült el a törpevízmű. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/III._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1131
http://hu.wikipedia.org/wiki/1141
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1695
http://hu.wikipedia.org/wiki/Somogy_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1782
http://hu.wikipedia.org/wiki/1831
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolera
http://hu.wikipedia.org/wiki/1855
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Josip_Jela%C4%8Di%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/1850
http://hu.wikipedia.org/wiki/1870
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6tcse
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tab
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1925
http://hu.wikipedia.org/wiki/1894
http://hu.wikipedia.org/wiki/1935
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Orsz%C3%A1gos_Magyar_Bokr%C3%A9ta_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956
http://hu.wikipedia.org/wiki/1957
http://hu.wikipedia.org/wiki/Termel%C5%91sz%C3%B6vetkezet
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
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A rendszerváltást követően Karádon is létrejöttek a politikai pártok csoportjai - az MSZP, az MDF, a KDNP és 

a Kisgazdapárt. Sajnos a korábbi rendszer bukása után sok munkahely megszűnt és ezáltal a lakosság 

megélhetése nagyon nehéz lett. A 2002. évben volt Karád 1000 éves, s erről színvonalas, színes 

ünnepséggel emlékeztek meg. 

Demográfia 

A település lakónépességének alakulása az országos tendenciákkal ellentétben viszonylagos állandóságot 

2012 végéig, ez igazából a 2012 beli változásnak köszönhető.  

A lakónépesség szám változását az 1. számú táblázat mutatja. 

1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 1607   

2008 1549 96% 

2009 1514 98% 

2010 1508 100% 

2011 1473 98% 

2012 1583 107% 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
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Az állandó népesség nemenkénti és korcsoportos megoszlását a 2. számú táblázat mutatja a 2011. év 

vonatkozásában. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 829 794 1623 51% 49% 

0-2 évesek     42     

0-14 éves 115 100 215 53% 47% 

15-17 éves 20 20 40 50% 50% 

18-59 éves 423 512 935 45% 55% 

60-64 éves 63 49 112 56% 44% 

65 év feletti 208 111 319 65% 35% 

 

Megfigyelhető, hogy az állandó népesség 57 %-a 18-59 éves, 20%-a 65 év feletti és mindössze 18%-a 0-17 

éves. Mindezeket együttvéve megállapítható, hogy elöregedő a község. Megdöbbentő, hogy a 65 év feletti 

lakosoknál fele annyi férfi van, mint nő. A 18-59 éves korosztálynál figyelhető csak meg a férfiak magasabb 

száma. 

Összességében megállapítható, hogy a településen több nő él, mint férfi.             

 

A település öregedési indexe (3. számú táblázat) sajnos jóval 100 fölötti értéket mutat folyamatosan, ami 

azt jelzi, hogy a településen túlsúlyban vannak a 65 éven felüliek, vagyis elöregedő a községünk. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 431 296 145,6% 

2008 324 217 149,3% 

2009 325 224 145,1% 

2010 321 218 147,2% 

2011 319 215 148,4% 

2012 341 199 171,4% 
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A lakosságszám csökkenése a később jelzett születési és halálozási adatok negatív egyenlege mellett a 

vándorlási egyenleg negatívumából is adódik. Az elvándorlást és a bevándorlást vizsgálva megállapítható, 

hogy magasabb a településről elvándorlók száma. 
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A természetes szaporodást az 5. táblázat mutatja   

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 17 40 -23 

2009 20 25 -5 

2010 14 41 -27 

2011 10 34 -24 
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Értékeink, küldetésünk 

 
 "Gárdonyi-iskola" – a kisiskola épülete, ahol Gárdonyi Géza tanított és Kodály Zoltán zenét 

gyűjtött.               

 

Karádon kezdte tanítói pályafutását 1882-ben Ziegler Géza, aki később Gárdonyi Géza néven vált ismertté. 

A később híressé lett író négy évig tartózkodott itt. Naplójában, írásaiban kissé keserűen, csalódottan 

örökíti meg ezt az időszakot. (Az én falum című novelláskötete a karádi, nem éppen felhőtlenül boldog 

éveket idézi. 

 

 A karádi hímzés  

 

 Anyaga: Régen - fehérített kendervászon, ma nyersvászon, lenvászon. Fonala régen fénytelen fehér  

pamutfonál, ma gyöngyfonál. 

 Színezése mindig egy színnel történik. Aranysárga, piros, zöld vagy fehér. Öltése laposöltés,  darázsolás, 

tűre csavart hosszú öltés, lyuk csatoslyuk, (csak pillés munka közepén), szakállaslyuk,  szalagöltés, 

gyengemesterke, huroköltés, rozmaringöltés, subrika, fűrészcsipke. Motívuma: tölgyfaleveles, szíves-

rozmaringos, pillés, zászlós, vízfolyásos-szőlős, kígyós nyolcas szőlős, rózsacakkos, szilvamagos, kerekes, 

korsós, pacalos, rózsás, bagolyfejes, stb. Alkalmazása: régen - férfi ing eleje, kézelője, gallér díszítése. Ma - 

falvédő, párna, terítő, női blúz.       

Tautner Ilona híressé tette a karádi hímzést. Az 1982-ben megnyílt tájházban megcsodálhatjuk az ügyes 

kezű karádi asszonyok kézimunkáit. 

                                                      

 A karádi népdalok  

Gyűjtött itt népdalt Dávid Gyula, Paulini Béla, Vikár László, Olsvai Imre és nem utolsósorban Kodály Zoltán 

is. 2000-ben jelentette meg a községi önkormányzat a 160 helybéli népdalt tartalmazó,  

"Röpülj, madár, röpülj..." c. kötetet, amely Vikár László 50-es évekbeli karádi népdalgyűjtésének 

eredményeit mutatja be.          

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1rdonyi_G%C3%A9za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_Zolt%C3%A1n
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 A karádi néptánc         

Karád kanásztáncáról is híressé vált. Horváth János a kanásztánc legkiválóbb művelője népművészet 

mestere címet is megkapta. A Gyöngyösbokréta együttes szólistájaként fellépett '38-ban Cannesban, '39-

ben Brüsszelben, de szerepelt Kassán és  Bécsben is.  

                                                     

 A Római Katolikus templom 

 A Római Katolikus Templom a Szent László tér 1. szám alatt található. A barokk stílusú templom          

alapkövét 1742-ben tették le, ekkor a sekrestye és a szentély került megépítésre. A felszentelt templom 

védőszentje Szent László magyar király lett. A templom 1749-ben szilárd anyagból készült tornyot kapott. 

1861-ben a templomot két oldalszárnnyal bővítették és felül kettő karzattal. 1908-ban az oldalhajók 

bővítésre szorultak, ekkor alakult ki a jelenlegi állapot. A templom 1927. november 27-én 4 új harangot 

kapott, melyet Szlezák László harangöntő készített. A templomban található freskókat 1934-ben 

újrafestették, melyet Miskolczy Ferenc festőművész végzett el. A templom mennyezetét négy allegorikus 

freskóval, a fő ívet kiterjesztett kezű Jézus freskóval, a galériák feletti íveket a négy evangelista freskóval, a 

szentély mennyezetét allegorikus freskóval díszítette. 1977-ben új liturgikus tér került kialakításra. 1983-

ban az orgona átépítésre került. 

 Tájház 

A Tájház Attila u. 12. szám alatt található. Az épület a 19. század végén épült és most is őrzi eredeti 

formáját. Ebben a népi lakóházban kerülnek bemutatásra a helyi népművészeti értékek. 

 Kopácsy kúria 

A Kopácsy Kúria az 1890-es években épült, klasszicista stílusban. A Kopácsy család tulajdona volt. Régebben 

itt volt a jegyzőség majd  ipari üzem. 

 Régi Óvoda 

A Régi Óvoda épülete a Kossuth Lajos u. 2. szám alatt található. Az épület 1804 körül épült. A Veszprémi 

Püspökség építette és egyben tulajdonos is volt. Az épületben felhasznált téglákat a leventék égették a helyi 

téglaégetőben. Az épület észak-déli szárnya cseh-süveg boltozatos, a kelet-nyugati szárny stukatúrozott, 

gerenda födémmel, kettős cserépfedéssel. 

Az épület fő funkciói voltak: tiszttartó lak, tiszti lak, iskola, óvoda, iskola konyha és étkező.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
http://hu.wikipedia.org/wiki/1742
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekrestye&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1749
http://hu.wikipedia.org/wiki/1861
http://hu.wikipedia.org/wiki/1908
http://hu.wikipedia.org/wiki/1927
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_27.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szlez%C3%A1k_L%C3%A1szl%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1934
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolczy_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1977
http://hu.wikipedia.org/wiki/1983
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1890
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Fontosnak tartjuk, hogy Karád olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos 

megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, 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.  

A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít:  

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére;  

 az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására;  

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítására;  

 munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;  

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 

javítására;  

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, 

illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött 

szolgáltatások körében;  

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a 

közügyek irányításában.  
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Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő etikai elvek 

 Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve: a közszolgáltatások működésében meg kell 

előzni az állampolgárok hátrányos megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a 

lakosok bárminemű faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartása: Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk, 

egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, érdekeiket figyelembe véve olyan körülményeket és 

légkört kell kialakítani, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését 

szolgálják. 

 Szolidaritás: A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a település 

minden közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a 

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési 

lehetőségeit. A rászoruló embernek megfelelő hozzáférést kell biztosítani az erőforrásokhoz, 

szolgáltatásokhoz abból a célból, hogy ő maga is el tudja végezni feladatait, meg tudjon birkózni a 

nehézségekkel. 

 Méltányosság és rugalmas ellátás: A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező 

egyenlőtlenséget. Olyan pozitív méltányos és rugalmas intézkedéseket kell kidolgozni, melyek 

elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását. 

 



 15 

 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Karád település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 

helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

tartalmazza. 
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A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 

munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

Gyvt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

1.2.1.Nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet 

foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi élet 

minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja előjogszabály.  

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

1. a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

2. a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

3. a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

A községben található nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. 

A foglalkozatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes 

körűen rendelkezésre.  

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 

szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a ledogozott munkaidő 

tekintetében. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is)  ki vannak szolgáltatva. A település nem 

rendelkezik felméréssel a gyermekeiket egyedül nevelő nők szükségleleteit illetően. 

A nők és férfiak foglalkozási szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a behatárolt előmeneteli lehetőség) az 

egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen 

hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település 

nem rendelkezik információkkal a férfiak és nők bérezését illetően. A várandós és kisgyermekes anyák 

visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci helyzetükről 

azonban nem készült felmérés. 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadálya a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és 

felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezi adatokkal a nők családon 

belüli túlterheltségéről. Karád településen bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek 

száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. Az 

általános iskolában reggel 7 órától várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután fél 5-

ig biztonságban tudhatják gyermekeiket. 
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A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a 

családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok.  A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az 

otthon falai között folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az 

áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

 Az adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él, vagy élt olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen 

testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos lelki erőszakban élő nők száma 

ennél jóval magasabb. 

Célzottan a női erőszak családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a községben nem folyik. A 

krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Kaposváron érhetők el. 1998-ban nyitotta meg 

kapuit a Borostyánvirág Anyaotthon, amely a családok átmeneti otthonaként működik, de csak 

gyermekeket és anyákat fogad be az ország egész területéről. 

Az önkormányzat célkitűzése, hogy a két nem egyenlő lehetőségekkel rendelkezzen a társadalmi és a 

magánéletben, a munkavállalás területén, a képzésben való részvételben, az előmenetelben, a politikai 

döntéshozatalban, a gyermeknevelésben, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 

 

1.2.2. Fogyatékkal élők 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 

alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 

Kivételt képeznek ez alól a tanköteles korú fogyatékkal élő gyermekek, hiszen a sajátos nevelési igényű 

gyermekekről pontos adataink vannak, ők integrált oktatásban vesznek részt. A szociális ellátások 

igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, nyilvántartott adattal 

azonban csak a közlekedési támogatásban részesülőkről rendelkezünk.  

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Közös 

feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során 

a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 

munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. A 

fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, 

segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja 

megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-

piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 
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1.2.3. Romák és mélyszegénységben élők 

 

Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Karád településen hány fő vallja magát roma 

nemzetiséghez tartozónak. A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik. A roma gyermekek 

esélyegyenlőségének megteremtése érdekében nagyon fontos volt az óvodában és az általános iskolában is 

az integrált nevelés, oktatás. A hátrányos helyzetűek, inaktívak munkerő- piacra történő visszakerülése 

érdekében az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekszik segíteni a munkavégzéshez kapcsolt, 

munkajövedelemmel járó foglalkoztatást. Az egyenlőtlenség meglétét bizonyító esetekről nincs 

tudomásunk, ha mégis érzékelhető a mindennapok során, az a társadalomban meglévő előítéletek alapján 

értelmezhető. Ezek ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni. 

 

1.2.4. Gyermekek 

 

A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető az óvodai ellátás valamint az 

általános iskolai oktatás. A helyi sportegyesület az utánpótlás nevelés keretében kiemelkedően fontos 

szerepet kezd játszani a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos és egészséges eltöltésében, 

lehetőséget adva minden gyermeknek bármilyen jellegű megkülönböztetés nélkül. 

 

1.2.5. Idősek 

 

A községben a 60 év felettiek aránya az összlakosság közel 20 %-a. Az idősek nyugdíj-összegeiről nincs 

információnk. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az esetleges egyedüllétet, 

nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított 

társadalmi magatartástól. A család fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak a velük való törődésre, 

gyakran távol élnek idősebb családtagjaiktól, illetve a megélhetési gondok miatt több mint 8 órát 

dolgoznak. A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

Munkaerőpiac 

 

Az évközi intézményi adatgyűjtés szerint – amely a megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató 

vállalkozások, létszámkorlát nélkül a költségvetési intézmények, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek 

alkalmazottaira vonatkozik – mind a foglalkoztatotti létszámban, mind az átlagkeresetekben növekedés 

következett be 2012-ben. A megfigyelésbe vont somogyi szervezeteknél 69 541 fő alkalmazásban állót 

regisztráltak, a megelőző évhez képest 1,3%-kal többet. (Országosan ezzel ellentétes irányú változás 

történt, átlagosan 0,6%-kal fogyatkozott az alkalmazottak köre.) Az öt vagy több főt foglalkoztató somogyi 

vállalkozásoknál 1,6%-os növekedést követően 44 035-en álltak alkalmazásban. A költségvetési 

intézményeknél 0,3%-kal többen (23 677-en) szerepeltek az állományi létszámban. A nonprofit és egyéb 

nem nyereségérdekelt szervezeteknél 1828 dolgozót tartottak nyilván. A teljes alkalmazotti állományból a 

fizikai munkakörűek száma 2,5%-kal nőtt, ezzel szemben a szellemieké 0,4%-kal csökkent a bázisidőszakhoz 

képest. Az összetételt tekintve a fizikaiak hattizedes arányt képviseltek. A teljes munkaidős 

foglalkoztatottak 63 317 fős száma az összlétszám 91%-át tette ki. 

A 2012. évben a havi bruttó átlagkereset 177 125 Ft volt Somogyban, 5,5%-kal magasabb, mint a megelőző 

évben. (Nemzetgazdasági szinten a 222 990 Ft-os bruttó kereset 4,6%-kal haladta meg a 2011. évi 

összeget.) A somogyi versenyszférában 9,4%-kal, 181 955 Ft-ra nőtt az alkalmazottak keresete. Ezzel 

ellentétben a költségvetési szervezeteknél 1,6%-kal kevesebbet (169 008 Ft-ot) fizettek, mint egy évvel 

korábban. A nonprofit szféra 167 250 Ft-os átlagkeresete 8,7%-kal haladta meg a bázisidőszakit. Az ezer fő 

felett foglalkoztató gazdasági ágakat vizsgálva az átlagában legjobban fizető terület a szállítás, raktározás 

(320 651 Ft) volt, majd a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés (223 994 Ft) és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (219 155 

Ft), következett a sorban. A legalacsonyabb kereseteket a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (127 964 Ft), 

illetve a humán-egészségügyi, szociális ellátás (132 550 Ft) ágakban fizették ki. A somogyi foglalkoztatottak 

– családi kedvezmény nélkül számított – havi nettó átlagkeresete nominálisan 0,9%-kal (115 122 Ft-ra) 

emelkedett, ezen belül a fizikai dolgozóké 2,1%-kal (87 395 Ft-ra) csökkent, míg a szellemi foglalkozásúaké 

5,0%-kal (154 106 Ft-ra) nőtt. 

(Országos átlagban 2,0%-kal, 144 040 Ft-ra emelkedett az alkalmazottak nettó átlagkeresete.) A munkaerő-

felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai alapján 2012 IV. 

negyedévében Somogyban 4,6 ezer fővel (4,1%-kal) növekedett a foglalkoztatottak száma a megelőző év 

azonos időszakához képest, így 116,3 ezer főre emelkedett a létszámuk.  

Munkanélkülit 10,5 ezer főt írtak össze, 21%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezen létszám alapján 

8,3%-os munkanélküliségi rátát számítottak, 2,3 százalékponttal alacsonyabbat, mint 2011 utolsó 
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negyedévében. A somogyi mutató 2,4 százalékponttal kedvezőbb az országos átlagnál. A gazdaságilag 

inaktívak csoportja 3,6%-kal, 116,4 ezer főre mérséklődött. 

Ezek a munkaerő-piacon nem szereplő személyek a vizsgált korcsoport népességének közel felét tették ki. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a 2012. decemberi zárónapon 25 682 Somogy megyei 

álláskereső szerepelt, 1391 fővel (5,7%-kal) több, mint egy évvel korábban. A dél-dunántúli régión belül 

Baranyában ugyan csak kismértékben (0,7%-kal), de csökkent, Tolnában viszont 6,9%-kal növekedett az 

állást keresők létszáma. (Az ország egészében 3,1%-kal több állástalant tartottak nyilván, mint egy évvel 

korábban.) A tartósan, több mint egy éve megszakítás nélkül a megyei nyilvántartásban szereplők száma 

25%-kal (7255 főre) emelkedett. Ez a csoport a teljes állomány 28%-át tette ki. A 25 év alatti korosztályból 

3826 fiatal keresett munkát, ők az összlétszám 15%-át képviselték. Az álláskeresők listáján 2792 pályakezdő 

szerepelt, 21%-kal több, mint 2011 decemberében. Érettségivel 36, szakmunkásképző, illetve szakiskolai 

bizonyítvánnyal 22, felsőfokú végzettséggel 3,6%-uk rendelkezett. 

 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása, december 

 

 

 

Az ellátások közül álláskeresési, illetve vállalkozói járadék kifizetése a zárónapon 2524 személynek volt 

folyamatban, az ellátásban érintett december havi bruttó létszám pedig 3605 főt tett ki. Ezen személyek 

egy főre eső átlagos havi ellátása 61 447 Ft volt. Álláskeresési segélyben a zárónapon 295-en részesültek. 

A 2012. decemberi zárónapon 416 üres álláshelyre vártak jelentkezőket a munkáltatók. Egy betöltetlen 

pozícióra mintegy 62 regisztrált álláskereső jutott. 
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Gazdasági szervezetek  

 

2012. december 31-én több mint 60 ezer megyei székhellyel rendelkező gazdasági szervezetet tartottak 

nyilván Somogyban. Számuk egy év alatt csekély mértékben, 1,3%-kal bővült, az országos növekedéshez 

(0,9%) hasonlóan. Főtevékenységük alapján a legnagyobb számbeli növekedés a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, míg a legnagyobb fogyás a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén történt az 

előző év azonos időszakához képest. Az országos tendencia a somogyihoz hasonlóan alakult, bár ott az 

egyéb tevékenységgel és a pénzügyi, biztosítási tevékenységgel foglalkozó regisztrált szervezetek száma 

kisebb mértékű 

visszaesést szenvedett el. 

 

A regisztrált gazdasági szervezetek számának változása gazdasági áganként, 2012. december 31. 

 

 

 

Somogyban a regisztrált szervezetek 92%-a vállalkozásként került bejegyzésre, a megyei 55 ezret 

meghaladó vállalkozásszám az országos állomány 3%-át jelentette. Gazdálkodási formájukat tekintve 79%-

os arányban egyéniként, 21%-ban pedig társas formában szerepeltek a nyilvántartásban. Előbbiek száma 

közel másfél, míg utóbbiaké alig egy százalékos növekedést mutatott a 2011. december 31-i adatokhoz 

képest. 
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A bejelentett, közel 44 ezer egyéni vállalkozás a munkavégzés jellegét tekintve 43–31–26%-os arányban 

mellékfoglalkozásban, főfoglalkozásban, valamint nyugdíj mellett folytatta tevékenységét. A megyei 

székhelyű egyéniek valamivel több mint kétötödét (41%) a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

nemzetgazdasági ágba sorolták, emellett jelentős részük a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (18%) és az 

ingatlanügyletek (10%) főtevékenységi körbe tartozott. 

A somogyi vállalkozások egyötödét képviselő társas formában működők száma 2012. év végén 

megközelítette a 11 500-at. Ezen belül 99%-ukat kisvállalkozásként (50 fő alatti) jelentették be, a közép- 

(50–249 fős) és nagyvállalkozásokból (250 fő felettiek) 93-at, illetve 18-at regisztráltak. Legnagyobb 

arányban (22%) a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban regisztráltatták cégüket, de 

meghatározónak bizonyult még a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (13%) és az építőipar (10%) 

területe is. 

2012 decemberének végére 1,8%-kal emelkedett a megyei székhelyű nonprofit szervezetek száma a 

bázisidőszakhoz képest. A több mint 4100 szervezet közel felét az egyéb szolgáltatás, negyedét az 

ingatlanügyletek, ötödét pedig a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatba sorolták. 

Költségvetési és társadalombiztosítási szervezetből több mint 700-at, egyéb szervezetből 43-at regisztráltak 

Somogyban. 

 

A regisztrált gazdasági szervezetek számának alakulása, december 31. 

 

 

 

Somogyban a vállalkozási aktivitási mutató – az ezer lakosra jutó vállalkozások száma alapján – 2012. 

december 31-én 177 volt, mely meghaladta az országos 168-as mutatóértéket. 
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Beruházás 

 

A Somogy megyei székhelyű, 4 fő felett foglalkoztató vállalkozások, létszámhatár nélkül a költségvetési 

szervek és a megfigyelt nonprofit szervezetek 2012-ben új beruházásokra 48 milliárd Ft-ot fordítottak, mely 

összeg az országos teljesítményérték 1,6%-át tette ki. A bázisidőszakhoz képest, folyó áron számítva is 

jelentős, 24%-os visszaesés történt. (Országosan a beruházásérték nominálisan 5,9%-kal maradt el az előző 

év azonos időszakitól.) A megyében egy lakosra 152 ezer Ft beruházási összeg jutott, az országos átlag (308 

ezer Ft) fele, a 19 megye átlagának (240 ezer Ft) is alig kétharmada. A megyék rangsorát Győr-Moson-

Sopron vezette, mutatószáma az országosénak közel háromszorosa, a somogyinak pedig majdnem 

hatszorosa volt. A lista 15. helyét foglalta el Somogy, Tolna három, Baranya négy pozícióval előzte meg. 

Anyagi-műszaki összetétel szerint a somogyi beruházásérték 55%-át épületekre és egyéb építményekre 

fordították. Gépek és berendezések, valamint járművek belföldi beszerzése 20%-os, míg azok importja 22%-

os hányadot képviselt. Ültetvények, erdők, tenyész- és igás állatok beszerzése az összes beruházásérték 

2,7%-át tette ki. 

A nemzetgazdasági ágak közül az iparban aktiválták a beruházások legnagyobb hányadát (31%-át), 

értékben 14,8 milliárd Ft-ot. Jelentős beruházások történtek még a szállítás, raktározás (8,4 milliárd Ft) 

valamint a mezőgazdaság (7,9 milliárd Ft) ágakban, melyek 18, illetve 16%-os arányt képviseltek a megye 

összes teljesítményértékében. 

 

Mezőgazdaság 

 

A fontosabb növényi kultúrák 2012. évi előzetes terméseredményeit tekintve Somogyban a búza 

betakarított területének 2,4%-os csökkenése és termésmennyiségének (207,4 ezer tonna) 3,1%-os 

növekedése következtében a hektáronkénti termésátlag 5,5%-kal emelkedett. 

Kukoricát közel négytizedével kevesebbet (345,1 ezer tonna) takarítottak be az előző évhez képest. A 

terület 2,7%-os fogyatkozása mellett a termésátlag a termésmennyiséggel azonos mértékben csökkent. 

A cukorrépa-termés (118,3 ezer tonna) 12%-kal alatta maradt a 2011. évinek, annak ellenére, hogy a terület 

18,4%-kal bővült. A termésátlag egynegyedével visszaesett. 

Napraforgóból közel másfélszer nagyobb területről csak egynegyedével nagyobb termésmennyiséget (47,5 

ezer tonnát) takarítottak be, így a termésátlag 14%-kal mérséklődött. 

Repcéből 2011-hez képest bő egyharmadával nagyobb termésmennyiséget (48,2 ezer tonnát) raktároztak 

be úgy, hogy a terület kismértékben bővült, a termésátlag pedig több mint háromtizedével nőtt. 

Lucernaszénából (8,7 ezer tonna) az előző évinél 1,7%-kal nagyobb termésmennyiséget gyűjtöttek be. A 

betakarított terület kétötödével, a termésátlag pedig egyharmadával növekedett. 

A burgonya betakarított mennyisége (12,7 ezer tonna) 2,4%-kal kevesebb volt az előző évinél, a termésátlag 

pedig 14%-kal visszaesett. 
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A fontosabb növények terméseredményei, 2012* 

 

 

 

Az állatállományok vonatkozásában Somogy megye gazdaságaiban 2012 decemberében 29 ezer 

szarvasmarhát és 122 ezer sertést regisztráltak, ami az egy évvel korábbi állatlétszámokhoz képest a 

szarvasmarhák esetében nagyobb arányú növekedést jelentett, mint a sertéseknél. Az anyaállatok száma 

2011 decemberéhez viszonyítva mindkét állatfajnál változatlan maradt. A szarvasmarha-állomány 

növekedése az év során folyamatos volt, míg a sertéseknél inkább ingadozás volt jellemző. Mindezzel 

együtt több év tendenciája a szarvasmarháknál stagnálást, a sertéseknél csökkenést mutatott. 
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Állatlétszámok, december 1. 

 

 

 

2012. december 1-jén a somogyi állatállománynak még 25 ezer darab juh és 458 ezer darab tyúkféle is 

részét képezte. Az előbbiek száma 2011 végéhez képest valamelyest mérséklődött, míg az utóbbiaké alig 

változott. Ezzel együtt hosszú távon a juhok számát stagnálás, a tyúkfélékét pedig csökkenés jellemezte. 

 

Ipar 

 

2012 január–decemberében a Somogy megyében telephellyel rendelkező 4 főnél többet foglalkoztató ipari 

vállalkozások 467,2 milliárd forint termelési értéket állítottak elő. Ez összehasonlító áron számítva 11%-kal 

bizonyult kevesebbnek, mint az előző év hasonló időszakában. Ugyanakkor Tolna megye 6,0, Baranya pedig 

5,1%-kal növelni tudta ipari termelését, ezáltal a régióban végbemenő volumencsökkenés (2,1%) mértéke 

az országoshoz (1,7%) hasonlóan alakult. A vizsgált időszakban a megyék közül mindössze kettőben 

(Veszprém és Bács-Kiskun) figyeltek meg 10% fölötti volumennövekedést, nyolcban pedig az alattit. A többi 

9 megyében csökkenés történt, melynek mértéke háromban is elérte a 10%-ot. 
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Az ipari termelés egy lakosra jutó értéke és volumenindexe, 2012* 

 

 

 

Somogyban az egy lakosra jutó ipari termelés 1483 ezer Ft-os értéke az országos átlag 64%-át tette ki. Ezzel 

a fajlagos mutatójával Somogy – a fővárost is számba vevő csökkenő megyei rangsorban – a 14. helyet 

foglalta el. 

2012-ben csökkenő teljesítményről adtak számot a somogyi székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató 

vállalkozások is. Az ide tartozó 57 szervezet valamennyi magyarországi telephelyén összesen 541,4 milliárd 

forint értékű termelési értéket realizáltak, összehasonlító áron számítva 16%-kal kevesebbet az egy évvel 

korábbinál. (Ehhez képest országosan mindössze 1,8%-os volumencsökkenést regisztráltak.) A somogyi 

székhelyű adatszolgáltatói kör ipari tevékenységének nettó árbevétele 541,2 milliárd forintot tett ki, 

volumenében 16%-kal maradt el az előző évitől. Az összes értékesítésen belül 87%-os részesedéssel bíró 

export összehasonlító áron közel 17, míg a jóval kisebb súlyú belföldi eladások 11%-kal bizonyultak 

kevesebbnek, mint 2011-ben. 
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A feldolgozóipari szervezetek termelésének főbb mutatói, 2012* 

(előző év = 100,0) 

 

 

 

A somogyi székhellyel rendelkező, a víz- és hulladékgazdálkodás nélkül számba vett iparban tevékenykedő 

cégek döntő többsége (98%-a) a feldolgozóipar valamely ágazatában volt érdekelt. E nemzetgazdasági ág 

2012. évi termelési és értékesítési volumene egyaránt 16%-kal elmaradt az előző évi bázisszinttől. A 

megfigyelt feldolgozóipari szervezetek termékeik 87%-át a külföldi piacokon értékesítették. Az élelmiszer, 

ital, dohánytermékek gyártásával foglalkozó vállalkozások számára továbbra is a hazai piac jelentette a 

biztos jövedelmet, értékesítésük négyötöd részben belföldön valósult meg. Ezzel szemben a megyei 

feldolgozóipar termelési értékének 85%-át adó gépipar két legjelentősebb ágazata közül a számítógép, 

elektronikai, optikai termék gyártásában 96%, míg a villamos berendezés gyártásban 88% volt a kivitel 

aránya. 
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 Az Önkormányzat az országos szabályozás szerint alakította ki saját szabályozását, ezáltal megvan a helyi 

esélyegyenlőségi célok eléréséhez szükséges jogszabályi környezet. 

 

Költségvetési koncepció – évente, e dokumentum, valamint az  ebben foglaltak alapján kidolgozott éves 

költségvetési rendeletben kerülnek megjelölésre és számszerűsítésre az adott évben megvalósítandó 

fejlesztések. Pénzügileg kedvező években több célcsoportot érintő fejlesztések is megvalósulhatnak, de sok 

esetben a települési közszolgáltatások minimális szintjének biztosatása is csak nagy erőfeszítéek árán 

biztoítható. 

 

Gazdasági program – az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, adott évre 

vonatkozó megvalósítandó elemei a költségvetési koncepcióban illetve a költségvetési rendeletben 

jelennek meg. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi, 

fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők 

részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon 

anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A 

köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – 

megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési 

és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az 

Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok 

véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-

működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a 

településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 

diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv 

elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos 

nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Forrás : Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november) 
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Településrendezési eszközök 

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a 

kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési 

feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 

elfogadásával látják el. 

Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően 

az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 

elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi 

érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek 

figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A 

településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és 

szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti 

szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe 

foglalásáról. 

Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt 

megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére 

kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal 

elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció 

elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett 

a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van 

döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása 

érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési 

stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések 

településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és 

ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, 

meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját 

is összefüggéseiben kezeli. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Fonyódi kistérségben az elmúlt években kialakították az alábbi programokat: 

 Informatikai stratégia 

 Bűnmegelőzési koncepció 

 Hulladékgazdálkodási terv 

 Környezetvédelmi program 

 Területfejlesztési koncepció 

 Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 

 Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 

 Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Terv 

 

Jelen programunk legfőképp az utolsó három programtervhez valamint a Bűnmegelőzési kistérségi 

koncepcióhoz kapcsolódik. Programunkat és intézkedési terveinket ezekkel összhangban kívánjuk 

meghatározni és véghezvinni. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

 A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit Kft. (teljes 

nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR – Az Országos 

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁKISZ, a helyi 

Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.  Az esélyegyenlőségi program készítésekor 

az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem elérhetőek. Ezeket két év múlva a felülvizsgálat 

során pótolni kell.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A mélyszegénység egy viszonylag új, azonban manapság egyre gyakrabban emlegetett fogalom. 

Ezen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki(k) tartósan a létminimum szintje alatt 

él(nek), és szinte esélye/ük sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen(ek). A mélyszegénység 

igen összetett jelenség, amelynek oka többek között a társadalmi és gazdasági hátrányokban, az iskolai 

végzettség és a foglalkoztatottságbeli hiányokban mutatkozik meg, és ezáltal súlyos megélhetési 

zavarokhoz vezet. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási és táplálkozási 

körülményekben, valamint az érintett személyek egészségi állapotában (is) jelentkezik. 

 A mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a cigánysággal. Fontos azonban tudomásul venni, 

hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, amelynek van ugyan közös metszete, ám a 

kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 

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

érintő diszkrimináció miatt. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - (2011-

2020.) című dokumentum előszavában foglaltak szerint „Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a 

szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a 

leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi 

szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és 

újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények” A dokumentum megállapítása szerint: „Minden harmadik 

ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 

mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű 

térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 

750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.” 

A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon hivatalosan 

az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény 

értelmében a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó személyes adat különleges személyes adatnak 

minősül, amelyet – a törvényben meghatározott eseteket kivéve - az érintett írásos beleegyezése nélkül 

nem lehet nyilvántartani. A beilleszkedni vágyás illetve a cigányokkal szembeni előítéletek miatt azonban 

Magyarországon ma a roma népesség egy része nem szívesen vállalja roma identitását, éppen ezért 

számukat megmondani nagyon nehéz vállalkozás. 
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A lakosság többsége szegény. A munkanélküliek magas száma mutatja, hogy a falu többségének nincsen 

rendszeres jövedelme, ami a házakon és portákon is meglátszik. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi 

és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A településen nyilvántartott álláskeresők számát, nemenkénti megoszlását és azok változását a 3.2.1. számú 

táblázat mutatja. Ebből látszik, hogy a nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korú népességhez 

viszonyítva 2007-ban még 13 % körüli volt de 2012-re a nyilvántartott álláskeresők aránya 18% ra nőt.  

 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 539 619 1158 64 11,9% 87 14,1% 151 13,0% 

2009 642 482 1124 76 11,8% 112 23,2% 188 16,7% 

2010 517 594 1111 84 16,2% 123 20,7% 207 18,6% 

2011 506 583 1089 88 17,4% 106 18,2% 194 17,8% 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 151 188 207 194 

20 éves és fiatalabb 
fő 7 4 11 13 

% 4,6% 2,1% 5,3% 6,7% 

21-25 év  
fő 15 20 24 29 

% 9,9% 10,6% 11,6% 14,9% 

26-30 év 
fő 22 21 27 27 

% 14,6% 11,2% 13,0% 13,9% 

31-35 év 
fő 23 25 30 27 

% 15,2% 13,3% 14,5% 13,9% 

36-40 év 
fő 25 33 27 17 

% 16,6% 17,6% 13,0% 8,8% 

41-45 év 
fő 15 23 28 29 

% 9,9% 12,2% 13,5% 14,9% 

46-50 év 
fő 27 26 22 22 

% 17,9% 13,8% 10,6% 11,3% 

51-55 év 
fő 13 22 21 19 

% 8,6% 11,7% 10,1% 9,8% 

56-60 év 
fő 4 14 17 9 

% 2,6% 7,4% 8,2% 4,6% 

61 év felett 
fő 0 0 0 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
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A munkanélküliségre vonatkozó értékek között fontos adat, hogy valaki milyen hosszú időtartamig 

szerepel a munkanélküliek között. 2008-ban a munkanélküliek 32,5%-a 180 napnál régebben 

regisztrált munkanélküli volt. 2012-ben ez az arány 58,8% volt. (3.2.3. számú tábla) 

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 64 87 151 21 28 49 32,8% 32,2% 32,5% 

2009 76 112 188 50 74 124 65,8% 66,1% 66,0% 

2010 84 123 207 48 58 106 57,1% 47,2% 51,2% 

2011 88 106 194 61 53 114 69,3% 50,0% 58,8% 

 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők között a nők aránya magasabb volt de 2012-ben körülbelül 

egyforma volt. 

 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 110 150 260 4 3,6% 4 2,7% 8 3,1% 

2009 107 151 258 7 6,5% 7 4,6% 14 5,4% 

2010 102 151 253 9 8,8% 11 7,3% 20 7,9% 

2011 105 160 265 10 9,5% 15 9,4% 25 9,4% 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Településünkön az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya eltér az országos átlagtól. Míg 

országosan 2001-ben a 15 évnél idősebb lakosságnak csak 4,9 %-a nem végezte el legalább az 

általános iskola 8 évfolyamát, addig ez a szám Karádon 18,7 %. Az általános iskolai végzettséggel  

rendelkezők között viszont a férfiak aránya magasabb. 

 

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 1420 741 679 1155 565 590 265 18,7% 176 23,8% 89 13,1%

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

Összesen nő férfi

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma 
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 Fő fő % fő % fő %

2008 151 10 6,6% 54 35,8% 87 57,6%

2009 188 9 4,8% 68 36,2% 111 59,0%

2010 207 10 4,8% 76 36,7% 121 58,5%

2011 194 11 5,7% 79 40,7% 104 53,6%

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
8 általános

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

 

 

Karádon a regisztrált munkanélküliek 6,6 %-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel sem, kb. 

57,6% pedig 8 általánosnál magasabb végzettséggel is rendelkezik.  

A településen általános iskolai és középfokú felnőttoktatásban sem vett senki részt 2009-2011-ig egyik 

évben sem. Ilyen helyi képzés hiányának oka az volt, hogy erre irányuló igény nem merült fel. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek 

célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A 

közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget 

biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 

Karád Község Önkormányzata által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható munkaerő piaci célcsoport: 

- munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők. 

A munkaerő piaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtanak támogatást: 

- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő), 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás 

munkaidő). 

 

A településen élő aktív korúak foglalkoztatásban évek óta egyre növekvő szerepet tölt be a 

közfoglalkoztatás. 2010-ben a korosztály 4 %-a vett részt közfoglalkoztatásban, ez tavaly már 10 % 

volt. A közfoglalkoztatásban romák is részt vettek. 
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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.) 

Helyben a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat és az állam, valamint a szőlő- és 

gyümölcstermesztéssel, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdasági társaságok. 

 

A közelben lévő két nagyobb ipari helyen dolgoznak sokan (Tab, Balatonlelle ) 

 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

A munkaügyi központ szervezi a programokat szoros együttműködésben az önkormányzattal 

 

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

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

A munkaügyi központ szervezi a programokat szoros együttműködésben az önkormányzattal 

 

A munkaügyi központ kirendeltsége a megjelölt időszakban /2008-2013. évben/ különféle munkaerő-piaci 

programokkal, támogatásokkal segítette az érintett hátrányos helyzetű célcsoport elhelyezkedését, 

képzését,: 
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Közhasznú munka 

2007- 2010 között a közhasznú munkavégzés támogatását tette lehetővé a civil szervek, illetve 

önkormányzatok számára.  

 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Önkormányzatok, illetve civil szervek által igényelhető támogatási forma 2011. évben vette kezdetét, s a 

közhasznú foglalkoztatást váltotta fel. A rövid időtartamú támogatás 4 órás foglalkoztatás esetén volt 

igényelhető 95 %-os mértékű támogatás formájában 9 hónapos időtartamban (pályázatra indult 

támogatások) 2011. év végén már nem pályázat benyújtásával lehetett igénybe venni e támogatási 

lehetőséget, hanem kérelemre lehetett indítani. 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

A rövid időtartamú közfoglalkoztatással egyidejűleg 2011-től váltotta fel a közhasznú munkavégzés 

támogatást. Önkormányzatok, illetve a civil szervek 6-8 órás foglalkoztatás esetén vehették igénybe e 

támogatási lehetőséget.  

 

Értékteremtő közfoglalkoztatás  

A közfoglalkoztatás 2011-ben indult. 

 

Vállalkozóvá válás támogatása 

 A TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 

programok a konvergencia régiókban)” elnevezésű projektben meghatározott feltételeknek 

megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját 

vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. 

Egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, gazdasági társaságot alapító vállalkozások 

elindításához.  

 Vállalkozóvá válás támogatása Decentralizált Foglalkoztatási Alaprészből került kiírásra az 

álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, mely vissza nem térítendő tőkejuttatásos és 

legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér erejéig terjedő 

támogatás igénylését tette lehetővé. 

 

Kistérségi startmunka 

A BM a kistérségi startmunka mintaprogramok szervezésénél figyelembe vette a korábban indult 

értékteremtő közfoglalkoztatási programok tapasztalatait, melyek az alábbiakban foglalhatók össze:  
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A mintaprogramok között szerepel a mezőgazdasági földutak rendbetétele . Ennek célja, hogy elősegítse a 

mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását. A 

program megkönnyíti a környéken lakó polgárok közlekedését, egyúttal megoldja a mezőgazdasági 

termelők gondjait is, hiszen lehetővé teszi, hogy mezőgazdasági terményeiket idejében betakarítsák. 

Magyarországon a mezőgazdasági földutak jellemzően nagyon rossz állapotban vannak. A földutak 

rendbetétele mindenképpen hasznos mind a közfoglalkoztatottak, mind a település egésze számára. 

 

A belvíz-elvezetési programok célja a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek 

kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása. A program 

megvalósításával növekszik a települések környezetbiztonsága, javul a környezet állapota, csökken az ár- 

belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsége, biztosítottá válik a felszíni vizeink minőségének megőrzése, a 

további környezeti káresemények megelőzése. Megoldást jelenthet a belterületet védő övárok-rendszer 

felújítása, kiépítése; csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése; belterületet 

veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése; árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, 

valamint síkvidéki belvíztározók kiépítése, felújítása, fejlesztése. Fontos, hogy a települések úgy tervezzék a 

munkálatokat, hogy a vízgazdálkodási társulatokkal együttműködve valósítsák meg azt.  

 

A mezőgazdasági projektek esetében a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt 

zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, valamint a kisállattartás biztosítja az önkormányzati 

intézmények ellátását. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerül a településeken működő 

konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, értékesítésére, 

feldolgozására is. Várhatóan középtávon a projekt önfenntartóvá válik, valamint helyben teremt 

munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi az önellátás lehetőségét a hátrányos helyzetű álláskeresők 

számára. A mezőgazdasági mintaprogramokban a foglalkoztatottak számára kötelező képzést kell 

biztosítani a szakirányú képesítéssel nem rendelkezők részére.  

Az önkormányzatnak el kell érnie, hogy a következő 5 éves időszakban – annak ellenére, hogy nem 

hátrányos helyzetű járáshoz tartozik- mint hátrányos helyzetű település részt vehessen ilyen jellegű 

projektben. 

 

Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2011 - 2012 

Ebben a közfoglalkoztatási formában kommunális feladatokat, utak síkosság mentesítését, hó eltakarítást 

végeztek a közfoglalkoztatottak.  

 

Hátrányos helyzetű bértámogatás 

Hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő 

foglalkoztatása legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt. 
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Hátrányos helyzetű személy: 

a) álláskereső, és 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy  

a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  

25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy 

a.) a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres kereső tevékenységet, vagy 

b.) a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy  

a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, 

a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, 

vagy ápolási díjban részesült, vagy 

a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, 

szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte; 

 

Szakképzettséggel rendelkező pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 

Támogatható a foglalkoztatása annak a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresőnek, aki az Flt. 

szerint pályakezdő álláskeresőnek minősül, és 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. 

életévét – be nem töltött, legalább alapszintű szakképesítéssel vagy szakképesítést nyújtó középfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik, az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább kilencven 

napig a munkaügyi központtal együttműködött, szakképzettsége a regionális munkaügyi központ által 

meghatározott szakképzettségek körébe tartozik. 

A támogatást a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső részére járó bérköltség 50–100%-ig 

terjedő mértékben lehet megállapítani.  

 

Válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás 

A munkahelyüket elvesztő személyek – az álláskeresési támogatás folyósítása helyett történő – 

foglalkoztatásának elősegítését szolgálta. 

A támogatás annak a munkavállalónak a foglalkoztatása után állapítható volt meg, aki álláskeresési 

járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási ideje a munkaszerződés megkötését közvetlenül 

megelőző időponthoz képest legalább 180 nap múlva járt le. 
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TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” 

program 

A program a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának, 

munkavégző képességének javítását támogatja. A program célja az egészségkárosodással élő rehabilitációs 

járadékban részesülő személyek számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, 

amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a 

munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. 

Az Európai Uniós program 2008-ban vette kezdetét, s 2013. február 28. napjáig tartott. Két célcsoport 

bevonására nyílt lehetőségünk (1. célcsoport rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek, 2. célcsoport: 

legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű, vagy 40%-ban egészségkárosodott álláskeresők). 

 

TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” program  

 

A program átfogó célja a foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése; az esélyegyenlőség biztosítása, a 

diszkrimináció csökkentése. A komplex program közvetlen célja, hogy szolgáltatások, képzési és átképzési 

lehetőségek biztosításával, a kapcsolódó munkagyakorlat megszerzésének támogatásával hozzájáruljon a 

célcsoportok foglalkoztatási helyzetének javításához. 

Az uniós program „első szakasza” 2008 – 2011. között zajlott le. 6 célcsoport bevonására nyílt lehetőség a 

következők szerint:  

1. célcsoport: alacsony iskolai végzettségűek 

2. célcsoport: pályakezdők és 25 év alattiak 

3. célcsoport: 50 év felettiek 

4. célcsoport: GYES-ről  GYED-ről az elmúlt 1 évben visszatérők 

5. célcsoport: tartós álláskeresők (legalább 6 hónapja regisztrált), vagy hátrányos helyzetű településen élők 

6. célcsoport: bérpótló juttatásban részesülő álláskeresők/(2009. július 1-től) 2008. szeptember 1. után a 

válság miatt álláskeresővé vált ügyfelek 
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TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (Decentralizált programok a 

konvergenciarégiókban)” projekt 

A program átfogó célja a foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése; az esélyegyenlőség biztosítása, a 

diszkrimináció csökkentése. A komplex program közvetlen célja, hogy szolgáltatások, képzési és átképzési 

lehetőségek biztosításával, a kapcsolódó munkagyakorlat megszerzésének támogatásával hozzájáruljon a 

célcsoportok foglalkoztatási helyzetének javításához. 

Az uniós program következő TÁMOP-os „szakasza” 2011. májusában vette kezdetét, s tervek szerint 2015-ben ér 

véget. 

A korábbiakhoz hasonlóan itt is 6 célcsoport valamelyikének kell megfelelnie az álláskeresőnek ahhoz, hogy a 

program résztvevőjévé válhasson. Célcsoportok:  

- alacsony iskolázottságúak (nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy érettségivel), 

- pályakezdők (25. életévüket még nem töltötték be, illetve azok a pályakezdő státuszú személyek, akik 30 

évesnél nem idősebbek), 

- 50 év felettiek (a programba történő bevonás időpontjában az 50. életévüket betöltő álláskeresők), 

- GYES-ről visszatérők (a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási 

díjban részesültek, illetve részesülnek), 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek az önkormányzattól 

- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (több mint 6 hónapja nyilvántartott álláskeresők, jelenleg 3 

hónap regisztráció is elegendő), elavult szakképzettséggel rendelkezők, hátrányos helyzetű kistérségben 

(településen) élők 

- 100 %-os mértékű 90 napos munkakipróbálás támogatás alacsony iskolai végzettségű, 25 év alatti, illetve 

pályakezdő álláskeresők, illetve roma származású ügyfeleink után 

- 50 év feletti ügyfelein részére 3 * 4 hónapos bérköltség támogatást ítélhettünk meg, szakaszonként csökkenő 

mértékben (1. szakasz bér + járulék 100%-a, 2. szakasz bér + járulék 50%-a, 3. szakasz járuléktámogatás) 

A támogatások 6, illetve 8 hónapra kerültek megállapításra (a támogatási idő felének megegyező időtartamú 

továbbfoglalkoztatással). 

 

TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” program 

A program célja a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek bevonása révén elősegítse a 

képzést és bértámogatást is tartalmazó munkaerő-piaci programokba való belépés esélyét és ezáltal a nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedést. 

A program hosszú távú célja: 

 a foglalkoztatási szint emelése, 

 a foglalkoztathatóság javítása, 
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 a munkaerő-piac leghátrányosabb rétegeinek a munkaerőpiac várható változásaihoz való 

alkalmazkodóképességének fejlesztése, 

 az esélyegyenlőség növelése. 

 

 

Lakhatási támogatás 

Legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott, 

vagy csoportos létszámleépítésben érintett – TÁMOP 1.1.2 projektrésztvevők munkaerő-piaci helyzetük 

javítása érdekében lakóhelyüktől távoli munkalehetőség elfogadásához, vissza nem térítendő lakhatási 

támogatás nyújtható, abban az esetben, ha a foglalkoztatás legalább 6 hónap időtartamra szól, heti 20 órát 

meghaladja, lakhelye és a munkavégzés helye között legalább 100 km távolság van, illetve lakhatását bérleti 

jogviszony létesítésével kívánja megoldani. 

 

Képzések a TÁMOP 112  program keretében 

 

Jelenlegi képzési szakirányainkon tanulók  

 

Gyógymasszőr   

Gyakorló ápoló  

CNC forgácsoló 

Pénzügyi és számviteli ügyintéző            

Szociális gondozó és ápoló            

Géplakatos    

Szakács         

Hegesztő       

Esztergályos  

Raktáros+ Targonca vezető          

Ápolási asszisztens                             

Logisztikai ügyintéző                          

Társadalombizt. és bérügyi szakelőadó 
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2013.április és 2013. augusztus között induló képzések: 

 

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 

Raktáros és targoncavezető és NKH vizsgára felkészítő 

Gyakorló ápoló 

Targonca vezető és NKH vizsgára felkészítő 

Gépbeállító 

Pénzügyi és számviteli ügyintéző 

Vendéglátó eladó 

Szakács 

Szociális gondozó és ápoló 

Élelmiszer és vegyi áru eladó 

 

A kirendeltségen nyilvántartott regisztrált álláskeresők jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű, de a 

nyilvántartásba vételt követő 3 hónap után eleve hátrányos helyzetű kategóriába sorolható. 

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a 
településen 

van -Közfoglalkoztatási programok 
-TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatásáért” 
- 

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

van - Közfoglalkoztatási programok 
-TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatásáért” 
 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci 
szolgáltatások a településen 

van -Foglalkozási és munkaerő-piaci információk nyújtása 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci 
szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van -Foglalkozási és munkaerő-piaci információk nyújtása 
-Álláskeresési és képzési tanácsadás 
-Pályaorientáló, pályamegerősítő foglalkozás 
- 

Helyi foglalkoztatási 
programok a településen 

 - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási 
programok a 
vonzásközpontban 

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

foglalkoztatása 

Az önkormányzat elsősorban az aktív korúak ellátásában, ezen belül is a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülőket alkalmazza a közfoglalkoztatás keretében intézményiben. 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Foglalkozási diszkriminációról nincs tudomásunk településünkön. 

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

támogatások 

 

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető szolgáltatásokat. 

 

E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli 

és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 

segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, 

rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság. 

 

év
15-64 év közötti lakónépesség 

száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 1158 14 1,2%

2009 1124 14 1,2%

2010 1111 20 1,8%

2011 1089 2 0,2%

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 
járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 151 15 9,9% 

2009 188 32 17,0% 

2010 207 22 10,6% 

2011 194 18 9,3% 

 

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. 

 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 847 10 8 0 1 0 

2009 847 12 8 0 1 0 

2010 848 13 8 0 1 0 

2011 848 15 8 0 1 0 

2012 na 16 8 0 1 0 
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a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzat 8 darab bérlakással rendelkezik, melyeket az önkormányzattal jogviszonyban álló 

köztisztviselők, közalkalmazottak, állami köznevelési intézményben dolgozók, önkormányzati közfeladatot 

ellátók elhelyezésének biztosítására  szolgál.  

Az önkormányzat döntésétől függően rászoruló családok is igényt tarthatnak a bérleményre.  

 

b) szociális lakhatás 

Az önkormányzat 1 db. szociális lakással rendelkezik. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Ilyen az önkormányzatban nincs. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 

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

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

gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

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

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A településen a lakásfenntartási támogatáson kívül egyéb lakhatást segítő önkormányzati 

támogatás nincs. A lakásfenntartási támogatásban részesülők köre évről évre növekvő 

számot mutat. 

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

 részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

 részesülők száma 

2008 6 0 

2009 17 0 

2010 31 0 

2011 95 0 

2012 83 0 

 

 

f) eladósodottság 

 

Településünkön is komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő 

vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 

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

Településünkön a múlt évben védendő fogyasztói kérelemhez kapcsolódó igazolást körülbelül 70 esetben 

töltöttünk ki. (Védendő fogyasztói kérelmet az nyújthat be a villamos energia szolgáltatónál, illetve a 

gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban meghatározott ellátásban részesül és tartozása van a szolgáltató felé. 

Ez alapján részletfizetést vagy fizetési halasztást kaphat.) 
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Az eladósodottság a településen abban nyilvánul meg, hogy néhány család a közüzemű díjakat nem –vagy 

csak késve fizeti be, tartozást halmoznak fel a helyi vegyesboltban, kölcsön kérnek. Tartozásaik olyannyira 

felszaporodnak, hogy görgetik maguk előtt hónapról- hónapra. Előfordul, hogy magas kamatozású 

kölcsönöket vesznek fel, melyeket aztán nem tudnak fizetni. 

 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A település külterületén életvitelszerűen két család lakik, melyek számára a közszolgáltatásokhoz  ( víz, 

szemétszállítás, áramszolgáltatás ) való hozzáférés teljes mértékben biztosított, közösségi közlekedésük 

szintén megoldott. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Településünkön telep, szegregátum nem található. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Karád község alapellátását 1 háziorvos és egy körzeti ápolónő látja el. A háziorvos vállalkozás formájában 

működik területi ellátási kötelezettséggel. Naponta van betegrendelés. 

 Az anya-, gyermek-, csecsemővédelmi ellátásról az egy fős védőnői szolgálat gondoskodik. A védőnő 

területi ellátási kötelezettsége megegyezik a háziorvoséval. Fogászat egy héten egyszer a Látrányi fogorvos 

által vehető igénybe. Az ügyeleti ellátás Balatonbogláron valósul meg. 

Balatonboglár a területileg illetékes intézmény, ahol szakellátást vehetünk igénybe. 

 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők és az ápolási díjban részesülők számáról a 3.6.2. és a 3.6.3. 

számú táblázatban találhatunk adatokat. 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 114 

2009 121 

2010 118 

2011 123 

2012 75 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 29 

2009 25,41 

2010 18,08 

2011 14,17 

2012 13 

 

 

 

 

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

hozzáférés 

A gyermekek részére a prevenciós és szűrőprogramokat a védőnői szolgálat szervezi. A felnőttek ugyancsak 

a védőnői szolgálat szervezésében két évenként méhnyakrák szűrésen mammográfiás emlőszűrésen, 

tüdőszűrő vizsgálaton vehetnek részt a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Az utazást busz segítségével oldjuk 

meg.  

A 0-6 éves korosztály részére kötelező szűréseken minden érintett rész vesz a gyermekorvosi és védőnői 

tanácsadás keretében. A 7-18 éves korosztály kötelező szűrése az iskola védőnői feladat-ellátás keretében 

valósul meg. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a nevelési-oktatási intézmények keretén belül megoldott. 
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Településünkön a közétkeztetést és a szociális étkeztetést a vállalkozás keretében működtetett 

közétkeztetési konyha látja el. A közétkeztetési konyha által nyújtott szolgáltatás megfelel az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésének, mely szerint a közétkeztetésben – 

különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az 

élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. 

Az élettani szükségleteknek megfelelő étrend biztosításához a táplálkozás-egészségügyi előírások 

kidolgozása – törvényi előírás és a kormány kijelölése alapján az Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) feladata.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A Karádi Sportklub és az iskola szervezésében megoldott. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

A szociális alapszolgáltatások (falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi segítségnyújtás, 

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

szociális munka, nappali ellátás) közül  az étkeztetést  az önkormányzat biztosítja, a  családsegítés, a házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a  Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális 

Alapszolgáltató Központ keretein belül megoldott. A társulás működéséhez, így az előbbi feladatok 

ellátásához a karádi önkormányzat lakosságarányos támogatást biztosít. 

A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, így az egyéni igényeknek megfelelően biztosítják a kért 

szolgáltatásokat. 

A gyermekek napközbeni ellátása az óvodai, illetve általános iskolai napközi működtetésével megoldott. 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások (az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 

rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 

szociális intézmény) nem található a településen. 

 

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

nyújtásakor 

A szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód 

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

ellátórendszer keretein belül 

A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül településünkön. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A helyi közösségi élet színterei a települési rendezvények, a templomban tartott szentmisék és a 

településen szervezett vagy formális keretek nélkül működő csoportosulások. Mivel az önkormányzat 

anyagi lehetőségei korlátozottak, egy-egy rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához a falubeliek 

támogatása szükséges, illetve pályázati forrásból próbáljuk a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani. 

Majális, Locsolóbál,  Pünkösdi kupa, Méta tábor, Falunap, Nemzeti összetartozás napja, Nemzeti ünnepek, 

Kettes fogathajtó verseny, Szüreti felvonulás, Szüreti Bál, Mikulás ünnepség, Fenyőfa állítás, Adventi 

ünnep… 

 

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

A településen a közösségi együttélésre általában a kompromisszumkészség és a tolerancia jellemző. 

Elszigetelt jelenségként előfordulnak az egyes kisebbségek elleni megnyilvánulások, melyeket a többség 

elutasít, így konfliktus helyzet nem alakul ki. 

 

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

Településünkön a helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai közül legjellemzőbb a különböző 

intézményeknek, szervezeteknek –, Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat, – való adományozás. 

 Így a helyi lakosság körében az adományozásokat a védőnő és a házi segítésnyújtást végző szociális 

gondozó koordinálja. A településen a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló jogszabály alapján végzett 

munka az idei évtől lehetséges,  a települési rendezvények lakossági összefogással valósulnak meg. 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 

Településünkön működik cigány nemzetiségi önkormányzat. 
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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 Képzésekhez, továbbképzésekhez való hozzájutás 
segítése 

romló egészségi állapot szűrővizsgálatok szervezése 

A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 
A közfoglalkoztatásra épülő új munkahelyek 
létrehozása. 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 
átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 

A lakossági adósságállomány újratermelődése. Az állampolgárok életminőségének folyamatos 
vizsgálata. 
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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.) 

 

Településünkön a lakosságon belül a gyermekek aránya lassan de biztosan csökken. Míg 2001-ben a 0-14 

éves korú gyermekek száma még 296 fő volt, 2012-ben 199 fő.  

A gyermekek arányának csökkenését mutatja az ún. öregedési index is, mely 2008-ban 149 % volt, 2012-

ben már 171 %. A születések száma változó képet mutat, viszont az elmondható, hogy nagyon kevés 

gyermek születik. 

A népesség elöregedése figyelhető meg a településen.  

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 431 296 145,6% 

2008 324 217 149,3% 

2009 325 224 145,1% 

2010 321 218 147,2% 

2011 319 215 148,4% 

2012 341 199 171,4% 

 

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

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

helyzete   

Mint azt a 4.1.1 számú táblázat mutatja, településünk gyermekvédelmi szempontból problémásnak 

mondható. Védelembe vételre több alkalommal is sor került, viszont az esetek egy része megszűntetésre is 

került. A védelembevételre leggyakrabbal az igazolatlan hiányzások illetve a szülői felügyelet hiánya, 

gondatlan szülői magatartás miatt került sor az elmúlt években. A veszélyeztetett gyermekek száma a 

településen csökkenő tendenciát mutat.  A problémás esetek döntő többsége az alapellátás keretében 

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

év 
védelembe vett 18 év alattiak 

száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma 

2008 23 2 23 

2009 16 12 16 

2010 7 14 7 

2011 15 2 16 

2012 22 2 13 

 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát a 4.1.2. számú táblázat tartalmazza. A 

kedvezményben részesülők számának alakulásában növekedő tendencia figyelhető meg. Tavaly a 
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gyermekkorúak nagy része részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ami a családok egy 

részének alacsony jövedelmi szintjére enged következtetni.  

 

év

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek száma

Kiegészítő gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 

fogyatékos gyermekek 

száma

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

2008 146 8 0 0 62

2009 150,5 7 0 80

2010 171,63 9 0 0 85

2011 157,5 9 0 0 85

2012 141 9 0 0 59

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Gyermekek jogán helyi juttatásban senki nem részesül. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Az óvoda és az iskola vonatkozásában a kedvezményes juttatásra havi szinten 1.000.000 Ft-ot költ az 

önkormányzat. A gyermekek 90%-a kap valamilyen támogatást. 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él a faluban. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs a településen. 

 

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) 

 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 217 

2009 1 224 

2010 1 218 

2011 1 215 

2012 1 199 

 

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A háziorvos felnőttekkel együtt látja el a gyermekorvosi ellátást is. 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális- oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A szakemberek a védőnő jelzései alapján már az óvodai nevelés megkezdése előtt bevonják a korai 

fejlesztésbe azokat a gyermekeket, akik születési rendellenességek, és egyéb ok folytán erre rászorulnak. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltató Központ keretein belül megoldott. 

 

e) gyermekvédelem 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Nágocson érhetők el. 1995. január 12-én 

nyitotta meg kapuit a „Árvácska” Református Anya- és Csecsemőotthon a Dunántúli Református 

Egyházkerület Tanácsa elhatározására. A költségekhez a Népjóléti Minisztérium, és a svájci egyházak 

segélyszervezete, a HEKS nyújtott jelentős támogatást. Azóta 482 anyának és ezernél is több gyermeknek 

nyújtott hónapokra, olykor évekre átmeneti otthont. 

 

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

 

Sokrétű a helyi civil szervezetekkel együttműködve. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, nyári) ingyenes tankönyv 

 

A jogszabályi szabályozás szerinti 

 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést 

 

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

Nem tapasztaltak pozitív diszkriminációt 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 

lehetőségei és esélyegyenlősége 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 5 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7:30- 16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 07.22-08.31 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 56 2 50 1 46 0 

2009 46 2 50 1 36 0 

2010 50 2 50 1 41 2 

2011 47 2 50 1 36 0 

2012 54 2 50 1 45 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  

10 11 10 13 1 45 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

0 0 0 0 0 0 

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

2 0 0 0 1 3 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

6 2 4 3 1 16 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

4 3 4 3 1 15 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma 

          0 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 

          0 

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

          0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

          0 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

          0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 

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

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

Intézményünk évek óta részt vesz az IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) programban, melyet a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására és esélyegyenlőségének megteremtésére hozták létre. 
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4.4.5. számú táblázat - 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             

Csoport 1 10 2 3 7 0 1 

Csoport 2 6 1 0 8 1 4 

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 16 3 3 15 1 5 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

0 0 0 1 1 1 

A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 
általános iskolások száma 

napközis 
tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 51 55 106 32 35,4% 

2011/2012 51 53 104 26 30,2% 

2012/2013 48 51 99 33 33,3% 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 2 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 2 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 2 
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A Karádon működő Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda és az Alapfokú Művészeti Intézmény, 

tervszerűen méri a fejlesztésbe bevont tanulók fejlődését. Az itt dolgozó szakembergárda 

(gyógypedagógusok, logopédusok, fejlesztőpedagógusok, iskolapszichológus) ellátják a kistérség 

intézményeiben a logopédiai ellátást, nevelési tanácsadást, pszichológiai vizsgálatot, tanulási képesség, 

iskolaérettség vizsgálatát, korai fejlesztést stb. 

 

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek 
összlétszáma 

115 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 0 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 16 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 44 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 22 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tankerületi adatok  

4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 

Hány körzet 
van a 

településen 
  db 

Iskolai 
körzetenkénti 

létszám és 
hh/hhh 
tanulók 

megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A 
körzetbe 
járó hh 
tanulók 

létszáma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 
aránya a 

körzet 
tanulóinak 

össz-
létszámához 
viszonyítva 

(%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 

létszáma 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
aránya a 

körzet 
tanulóinak 

össz-
létszámához 
viszonyítva 

(%) 

 A körzetbe 
járó hh 
tanulók 

létszáma a 
település hh 
tanulóinak 

össz-
létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 

létszáma a 
település 

hhh 
tanulóinak 

össz-
létszámához 
viszonyítva 

1 99 43 43% 22 22% 43% 22% 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Az intézmények nem folytatnak szegregáló oktatásszervezési gyakorlatot, a csoportokban, osztályokban 

kiegyenlített arányban vannak HH, HHH, illetve SNI tanulók. Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek 

több gyermekkel történő együttnevelésének, oktatásának feltételei adottak, mivel integrált nevelési, 

oktatási gyakorlat folyik az intézményben. 

 

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

eltérések 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 0 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 5 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 7 1 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 1 

Iskolaorvos 0 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok  
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Személyi feltételek - hiányzó létszámok (fő)

00

1

0

1

000
Nem szaktanítást végző tanító

Szaktanítást végző tanítók száma

Szaktanítást végző tanárok száma

Gyógypedagógusok létszáma

Gyermekvédelmi felelős

Iskolaorvos

Iskolapszichológus

Kisegítő személyzet

 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 14 100 

2011/2012 11 100 

2012/2013 9 90 
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8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

 



 

4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

2012-
2013. 
tanév 

                            

Telephely
1 (szükség 
szerint, 
töröljön 
vagy 
szúrjon be 
plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

létszáma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

SNI tanulók 
számából a 
hhh tanulók 

száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 

alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. 
évfolyam 
A osztály 

  11 5 0 4 36% 2 18% 0 0% 0 0 1 10 

               

2. 
évfolyam 
A osztály 

  15 6 0 9 60% 3 20% 0 0% 0 0 0 15 

               

3. 
évfolyam 
A osztály 

  9 6 0 5 56% 3 33% 0 0% 0 0 0 9 

               

4. 
évfolyam 
A osztály 

  14 4 0 7 50% 2 14% 0 0% 0 0 0 14 



 70 

               

5. 
évfolyam 
A osztály 

  11 3 0 4 36% 3 27% 1 9% 0 0 0 12 

               

6. 
évfolyam 
A osztály 

  18 5 0 7 39% 2 11% 4 22% 0 0 0 22 

               

7. 
évfolyam 
A osztály 

  12 3 0 6 50% 5 42% 2 17% 1 2 0 15 

               

8. 
évfolyam 
A osztály 

  10 1 0 1 10% 2 20% 1 10% 1 1 1 10 

               

Összesen:   100 33 0 43 43% 22 22% 8 8% 2 3 2 107 

Forrás: Önkormányzati, 
intézményi adatok, KIR             
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 

Országos 
kompetencia-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

6. évfolyam 1307 1483 1454 1465 1298   1472 

8. évfolyam 1309 1583 1430 1577 1377   1567 

10. évfolyam               

6. évfolyam 1471 1498 1445 1486 1470   1489 

8. évfolyam 1621 1622 1562 1601 1426   1612 

10. évfolyam               

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 



 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

HHH adatbázis nem naprakész naprakész HHH adatbázis készítése 

nem minden HH és HHH gyermek részesül óvodai 
ellátásban, holott a férőhely biztosított 

teljes körű beóvodáztatás ( szülők meggyőzése, 
fórumok, tájékoztatók tartása) 

Problémát jelent az egységes fogalomrendszer 
hiánya: a gyermekvédelem, az egészségügy a 
„veszélyeztetett gyermek” fogalmat használja, 
amelynek a megítélése számos szubjektív elemet 
takar . 

Rendszeres szakmai találkozók szervezése. 

A család működését zavaró és akadályozó okok 
közül a családok anyagi, család széteséséből, a 
nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából 
adódó veszélyeztetettség megemelkedett. 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal 
foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes 
bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a 
kompetenciák fejlesztése érdekében. 

A szülők részéről jelentősen megnőtt az igény a 
játszótér felújítására, biztonságosabbá tételére. 

Pályázati lehetőségekből tudna az önkormányzat 
anyagi forrást biztosítani a felújításra. 

A gyermeke estében is kiemelt figyelmet kell 
fordítani a biztonságosabb közlekedésre, ehhez 
hozzátartozik a járdák felújítása, karbantartása is. 

A települési önkormányzat megkezdte saját és 
pályázati erőforrásokból a járdák teljes felújítását,  

Nagyobb hangsúlyt kell fordítani a szabadidő 
hasznos eltöltésére való helyi lehetőségekre. 

A helyi civil szervezetekkel együttműködve 
kialakítjuk a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségét 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet 

foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi élet 

minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja előjogszabály.  

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

1. a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

2. a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

3. a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A városban található nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A 

foglalkozatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes körűen 

rendelkezésre.  

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 

szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a ledogozott munkaidő 

tekintetében. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag ki vannak szolgáltatva. A település nem rendelkezik 

felméréssel a gyermekeiket egyedül nevelő nők szükségleleteit illetően. 

 

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

 

A nők és férfiak foglalkozási szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a behatárolt előmeneteli lehetőség) az 

egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen 

hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település 

nem rendelkezik információkkal a férfiak és nők bérezését illetően. A várandós és kisgyermekes anyák 

visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci helyzetükről 

azonban nem készült felmérés. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az önkormányzat célkitűzése, hogy a két nem egyenlő lehetőségekkel rendelkezzen a társadalmi és a 

magánéletben, a munkavállalás területén, a képzésben való részvételben, az előmenetelben, a politikai 

döntéshozatalban, a gyermeknevelésben, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 

munkahelyi megoldások stb.) 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadálya a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és 

felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon 

belüli túlterheltségéről. Karád településen óvoda, napközi működik. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, 

férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. Az általános 

iskolában reggel 7 órától várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután fél 5-ig 

biztonságban tudhatják gyermekeiket. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a 

családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok.  A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az 

otthon falai között folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az 

áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

Az adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él, vagy élt olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen 

testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a folyamatos lelki erőszakban élő nők száma 

ennél jóval magasabb. 

 

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

 

Célzottan a női erőszak családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a városban nem folyik. A 

krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Nágocson érhetők el. 1995. január 12-én 

nyitotta meg kapuit a „Árvácska” Református Anya- és Csecsemőotthon a Dunántúli Református 

Egyházkerület Tanácsa elhatározására. A költségekhez a Népjóléti Minisztérium, és a svájci egyházak 
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segélyszervezete, a HEKS nyújtott jelentős támogatást. Azóta 482 anyának és ezernél is több gyermeknek 

nyújtott hónapokra, olykor évekre átmeneti otthont. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők aránya a helyi közéletben az átlag közeli, lehetne javítani rajta. A településen élő nők részt vesznek a 

képviselő-testület munkájában, jelentős szerepet vállalnak a civil szervezetek ( Sport Club , Nyugdíjas Klub, 

Tűzoltó Egyesület ) tevékenységében. Állandó szervezői és résztvevői az iskolai pedagógusok vezetésével a 

helyi kulturális rendezvényeknek, közös ünnepeknek. 

 

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

kezdeményezések      

A nők munkaerő piaci helyzete a férfiakéhoz képest hátrányosabb, bérezésük általában elmarad az 

ugyanazon munkát ellátó férfiak keresetétől.  

A hagyományos családmodell alapján a nőktől egyszerre több területen várnak el nagyobb teljesítményt ( 

háztatás vezetése, gyermeknevelés, munkahely ). A társadalmi elismertségért többet kell teljesíteniük. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nemekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre 
adatbázis 

adatbázis elkészítése 

munkanélküliség magasabb a nők körében növelni a nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét – 
családbarát munkahelyi megoldások elterjesztése, 
részmunkaidős foglalkoztatás  elterjesztése, 
rugalmas munkaidő, távmunka stb.) 

családon belüli erőszak szükség esetén nők elleni erőszak áldozataival 
foglalkozó ellátás megszervezése, felvilágosító 
programok szervezése 

A GYES, GYES-ről való visszatérés a munkaerő piacra 
mérsékli a szegénység kialakulásának kockázatát, de 
a gyermekek felügyeletének hiányában sok esetben 
nem megoldható. 

Keresni a gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
lehetőségeket. 
 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 
konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti 
bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

stb.) 

A községben a 60 év felettiek aránya az összlakosság közel 27 %-a. Az idősek nyugdíj-összegeiről nincs 

információnk. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az esetleges egyedüllétet, 

nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított 

társadalmi magatartástól. A család fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak a velük való törődésre, 

gyakran távol élnek idősebb családtagjaiktól, illetve a megélhetési gondok miatt több mint 8 órát 

dolgoznak. A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény. 

A településen működő házi segítségnyújtás, jelzőrendszer segít az idősek problémáinak megoldásában. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek 
szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 

összes 
nyugdíjas 

2008 227 357 584 

2009 221 348 569 

2010 210 331 541 

2011 192 323 515 

 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Településünkön általában nem jellemző a nyugdíjasok foglalkoztatása. 

Ugyanakkor a megélhetés biztosítása érdekében egyre nagyobb számban vállalnak idénymunkát. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Az időskorúak foglakoztatásának lehetőségét beszűkíti, hogy jogszabály választási lehetőséget ad 

számukra a nyugdíj igénylése, illetve a munkahely megtartása között. Foglalkoztatásuk intézményi keretek 

között nem megoldható. Számukra kidolgozott foglalkoztatási koncepció jelenleg nincs. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
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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 

A településen a kistérségi társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosított a 

szociális alapellátásokhoz (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása) való 

hozzájutás. Az egészségügyi ellátást a helyben működő háziorvos és fogorvos biztosítja hétköznapokon, 

hétvégeken feladat ellátási megállapodás alapján központi ügyelet áll a betegek rendelkezésére. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az Önkormányzat a helyi civil szervezetekkel együtt szervezi a programokat. A programok közösségi tere az 

önkormányzat által fenntartott művelődési ház és könyvtár. Az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatást 

nyújt az idősek önszerveződő tevékenységéhez ( Rozmaring Nyugdíjas Klub, Szivárvány Nyugdíjas Klub ). 

 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek között a magasabban kvalifikált, szűk réteg rendelkezik informatikai ismeretekkel, és felhasználói 

szinten ért a számítógépekhez. A nyugdíjasok nagyobb része kellő motiváció illetve anyagiak hiányában 

nem részese az informatika által nyújtott előnyöknek. 

 

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

 

Országos kezdeményezések helyi szintű megvalósításával elégítjük ki az igényeket. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az egyedül élők aránya, főleg az egyedül 
élő nők. 

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése. 
 

A morbiditási statisztikák rangsorában - a 
daganatok, keringési zavarok, szív- és 
érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák 
- mellett pszichés problémák leggyakrabban 
előforduló betegségek.  

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 
bővítése. 
Szűrővizsgálatok biztosítása. 
Prevenciós szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos magatartás fejlesztése    

Gyakran válnak áldozattá.  Idősek személyes környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 

alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 

Kivételt képeznek ez alól a tanköteles korú fogyatékkal élő gyermekek, hiszen a sajátos nevelési igényű 

gyermekekről pontos adataink vannak, ők integrált oktatásban vesznek részt. A szociális ellátások 

igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, nyilvántartott adattal 

azonban csak a közlekedési támogatásban részesülőkről rendelkezünk 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Közös 

feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során 

a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 

munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. A 

fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, 

segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja 

megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-

piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 

 

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

közfoglalkoztatás) 

A közfoglalkoztatásban nincsenek fogyatékkal élők foglalkoztatva. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A fenti kör közfoglalkoztatására nem az erre irányuló foglalkoztató szándék nemleges volta miatt nem 

kerül sor, hanem azért, mert ők olyan kivétel nélkül olyan ellátásban részesülnek, amely nem teszi 

lehetővé közfoglalkoztatásukat. 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Helyben ilyen szolgáltatások, programok nem vehetők igénybe 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint 
járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben 
ennek szükségét érzik biztosítható    

 szociális alapszolgáltatás,  
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás,  
- családsegítés  

Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények, 
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs. A közintézményekben történő 
bejutás számukra az önkormányzat biztosítja. 

 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést helyben az önkormányzat tulajdonában álló épületek 

biztosítják, amelyek fizikai akadálymentesítése folyamatban van, a kommunikációs akadálymentesítés 

még nem történt meg. Nem akadálymentes a Művelődési Ház, az egészségügyi intézmény. A közösségi 

élet gyakorlásának színtere még a fentieken kívül a templom, amely szintén nem akadálymentes.  

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Akadálymentesítettségéről nincs hiteles információink. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Tudomásunk szerint a helyi munkahelyek - a polgármesteri hivatal épületét kivéve -nem 

akadálymentesítettek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A régiek nem akadálymentesek, de a felújításukkor figyelembe vesszük az akadálymentesítési  

szabályokat.  

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Nem állnak rendelkezésre a mindenki számára elérhető önkormányzat által biztosított szociális 

alapszolgáltatásokon kívül helyben egyéb speciális szolgáltatások, ilyen intézményeket, 

szolgáltatásokat a településen sem egyházi sem civil fenntartó nem működtet.  
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és forn-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

Karádi Polgárőr Egyesület 

Az egyesület 2001 évben alakult 22 fővel. Az egyesület tevékenységi köre,hogy elősegítse a községben a 
közrend és közbiztonság megszilárdulását,a személy és vagyonbiztonság növekedését. Rendszeres 
járőrtevékenységet folytat, részt vesz a bűnmegelőzési programokban, rendezvények biztosításában és 
bonyolításában. 

Az egyesület vezetője: Herkó Ferenc 

Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

Az egyesület 1901 - ben alakult, mint egy 105 éves múltra tekint vissza. Az egyesület jelenleg 31 taggal 
működik, ebből a riasztható létszám 10 fő. Fő tevékenységi köre a tűzoltás, helyszínek biztosítása. Minden 
évben részt vesznek tűzoltóversenyeken, ahol sikeresen szerepelnek. Együttműködnek a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Balatonboglári Tűzoltósággal. 

Parancsnok: Fejes György  

Elnök: Kreka József  

Tűz esetén bejelentést lehet tenni a parancsnoknál és az elnöknél is. 

Szivárvány Nyugdíjas Klub 

A nyugdíjas klub 2006 januárban alakult 21 fővel, mint a Nyugdíjasok Somogy Megyei Egyesületének 
tagszervezete. A klub kiváló kórussal rendelkezik, melynek vezetője Herk Viktória ének-zene tanár. A kórus 
hagyományőrző dalokon kívül avató műsort is elő tud adni. Kiváló szólistái, versmondói vannak. A klub 
színdarabokat, jeleneteket is előad. A balatonföldvári kistérségi bemutatón a kórus első alkalommal 
szerepelt és bejutott a megyei gálára. 

A klub vezetője: Bleier Sándorné  

Rozmaring Nyugdíjas Klub 

A nyugdíjas klubtevékenységi köre hagyományőrző dalok előadása, avató műsorokon 
fellépés,színdarabok,jelenetek előadása.  

Vezető: Kreka Józsefné 

Karád Sport Klub 

A sport klub 1921- ben alakult. Elnöke Nagy László. Tevékenységi köre a község verseny és tömegsportjának 
szervezése. A klubnál sportolnak az U7,U9,U11,U12,U13,U14,U15 korosztály fiataljai. Továbbá van női 
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labdarúgás, fitness, öregfiúk labdarúgócsapata. A klubban működik a felnőtt és ifi labdarúgó csapatunk is. A 
klubban 131 fő sportol. 

Karádért -  Somogyért Egyesület  

Az egyesület 2004 évben alakult, tevékenységi köre: Karád község, Somogy megye társadalmi és gazdasági 
életének fejlődésének elősegítése. 

Vezetője Lisziák Lajosné. 

 

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

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

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

Az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint az 

Önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetekkel. 

 

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

A települési önkormányzatok közötti együttműködés elsősorban a kötelezően ellátandó 

önkormányzati feladatok megoldására irányul. Esélyegyenlőség szempontjából a szociális és 

gyermekvédelmi alapellátást biztosító többcélú kistérségi társulást kell megemlíteni, amely 

fenntartásában működik az említett feladatokat végző Alapszolgáltatási Központ. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a településen, mely partnerségi kapcsolatot igyekszik 

kialakítani a helyi társadalmi szervezetekkel , intézményekkel, egyházzal. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

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

A településen működő piacorientált szereplők közvetlenül nem vesznek részt az esélyegyenlőségi 

feladatok ellátásában. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

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

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

folyamatába 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 

gyermekjóléti, köznevelési szakemberek. Részvételük az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal 

kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott.   

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Az elfogadott dokumentum a lakosság széles köre számára hozzáférhető lesz, eljuttatjuk majd minden 

helyi intézménynek, közszolgáltatást nyújtóknak, illetve papír alapon vagy elektronikus formában 

eljuttatjuk az azt igénylő lakosoknak. Mindezek alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, 

intézkedéseket a helyiek megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

A Karádi Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programja nem foglalkozik részletesen a hátrányos 

helyzetű célcsoportokra vonatkozó közoktatási helyzetelemzéssel és az esélyegyenlőtlenségek felszámolása 

érdekében szükséges intézkedések tervezésével, mivel ezt teljes körűen tartalmazza a már hivatkozott 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Terv. Jelen Program megerősíti a Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésben és Tervben tervezett és szükséges beavatkozásokat, fejlesztéseket és 

intézkedéseket, azok megismétlése nélkül. Az intézkedési terv részletesen tartalmazza a tervezett 

beavatkozásokat. 
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A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

alacsony iskolázottság Képzésekhez, továbbképzésekhez való 
hozzájutás segítése 

romló egészségi állapot szűrővizsgálatok szervezése 

A szegénység oka és következménye a 
tartós munkanélküliség, számuk nem 
csökken.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása. 
A közfoglalkoztatásra épülő új munkahelyek 
létrehozása. 

A hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. 

A lakossági adósságállomány 
újratermelődése. 

Az állampolgárok életminőségének 
folyamatos vizsgálata. 

Gyermekek 

HHH adatbázis nem naprakész naprakész HHH adatbázis készítése 

nem minden HH és HHH gyermek részesül 
óvodai ellátásban, holott a férőhely 
biztosított 

- teljes körű beóvodáztatás ( szülők 
meggyőzése, fórumok, tájékoztatók tartása) 

Problémát jelent az egységes 
fogalomrendszer hiánya: a 
gyermekvédelem, az egészségügy a 
„veszélyeztetett gyermek” fogalmat 
használja, amelynek a megítélése számos 
szubjektív elemet takar . 

Rendszeres szakmai találkozók szervezése. 

A család működését zavaró és akadályozó 
okok közül a családok anyagi, család 
széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, 
szeretet hiányából adódó 
veszélyeztetettség megemelkedett. 

Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 
működtetése. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzése a hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők 
eredményes bevonását segítő ismeretek 
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 
érdekében. 

A szülők részéről jelentősen megnőtt az 
igény a játszótér felújítására, 
biztonságosabbá tételére. 

Pályázati lehetőségekből tudna az 
önkormányzat anyagi forrást biztosítani a 
felújításra. 
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A gyermeke estében is kiemelt figyelmet 
kell fordítani a biztonságosabb 
közlekedésre, ehhez hozzátartozik a járdák 
felújítása, karbantartása is. 

A települési önkormányzat megkezdte saját 
és pályázati erőforrásokból a járdák teljes 
felújítását,  

Nagyobb hangsúlyt kell fordítani a 
szabadidő hasznos eltöltésére való helyi 
lehetőségekre. 

A helyi civil szervezetekkel együttműködve 
kialakítjuk a hasznos szabadidő eltöltés 
lehetőségét 

Nők 

nemekre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre adatbázis 

adatbázis elkészítése 

munkanélküliség magasabb a nők körében növelni a nők munkaerőpiaci 
esélyegyenlőségét – családbarát 
munkahelyi megoldások elterjesztése, 
részmunkaidős foglalkoztatás  elterjesztése, 
rugalmas munkaidő, távmunka stb.) 

családon belüli erőszak szükség esetén nők elleni erőszak 
áldozataival foglalkozó ellátás 
megszervezése, felvilágosító programok 
szervezése 

A GYES, GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a szegénység 
kialakulásának kockázatát, de a gyermekek 
felügyeletének hiányában sok esetben nem 
megoldható. 

Keresni a gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító lehetőségeket. 
 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az 
anya mentális állapota lehet rosszabb, 
családi konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 
szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása. 

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya, főleg az 
egyedül élő nők. 

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése. 

 

A morbiditási statisztikák rangsorában - 
a daganatok, keringési zavarok, szív- és 
érrendszeri megbetegedések, ízületi 
problémák - mellett pszichés problémák 
leggyakrabban előforduló betegségek.  

Rendszeres mozgást biztosító 
szolgáltatások bővítése. 
Szűrővizsgálatok biztosítása. 
Prevenciós szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos magatartás fejlesztése    

Gyakran válnak áldozattá.  Idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat 
nehézsége. 

Generációs programok szervezése. 

Fogyatékkal 
élők 

Az akadálymentes környezet aránya nem 
100 %-os. 

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

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához való hozzáférésének esélyei javuljanak. 

Fontos számunkra, hogy településünkön a romák helyzete továbbra se legyen rosszabb, mint a többi lakos 

helyzete. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődésének elősegítését, 

hogy nyugodt, gondoskodó családban nőhessenek fel. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, számítunk tudásukra, segítjük őket abban, hogy 

méltósággal, szeretetben élhessenek. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esélyeinek javítását a munka világában történő szerepvállalásukban, 

támogatjuk a család és munka összeegyeztetését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szükségleteinek és speciális problémáinak feltárására, 

keressük az életminőségük javítását célzó lehetőségeket. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Cím:  Az önkormányzat teljes akadálymentesítése  

  

Leírás:  Az önkormányzat teljes akadálymentesítése  

  

Felelős és határidő:  Horváth Lászlóné -   2013. 09. 30. (hétfő)  
 

  

Megjegyzések:   

  

Az intézkedés felelőse:  Polgármester  

  

Kategória:  V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  
A fogyatékkal élők meg tudják közelíteni a 

önkormányzatot és el tudják intézni az ügyeiket  

  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal:  
 

  

Az intézkedés tartalma:  
Az önkormányzat épületének és bejáratának 

akadálymentesítése, ajtó áthelyezése, felfestések 

  

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
Megközelíthető hivatal  

  

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):  
pályázati pénz, közmunkások  

  

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:  hosszú távú 
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Cím:  
Közétkeztetést biztosító konyha 
felújítása  

  

Leírás:  
Közétkeztetést biztosító konyha 
felújítása  

  

Felelős és határidő:  
Horváth 

Lászlóné -   
2013. 09. 30. 
(hétfő)  

 

  

Megjegyzések:   

  

Az intézkedés felelőse:  Polgármester  

  

Kategória:  IV. Az idősek esélyegyenlősége  

  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  
A konyha megfelelően tudjon 

működni  

  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal:   

  

Az intézkedés tartalma:  
Közétkeztetést biztosító konyha 
felújítása  

  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):  
a szociális étkeztetésben 

ellátottak száma  

  

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai):  
önkormányzat pénzügyi 

erőforrásai  

  

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:  hosszú távú 
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Cím:  Közterületek akadálymentesítése  

  

Leírás:  Közterületek akadálymentesítése  

  

Felelős és határidő:  
Horváth Lászlóné -
   

2013. 11. 30. 
(szombat)  

 

  

Megjegyzések:   

  

Az intézkedés felelőse:   

  

Kategória:  
I. A mélyszegénységben élők és a romák 

esélyegyenlősége  

  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  Munkahelyteremtés  

  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal:  
 

  

Az intézkedés tartalma:  Közterületek akadálymentesítése  

  

Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok):  az akadálymentesített közterek száma  

  

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, technikai):  
pályázati pénz  

  

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:  hosszú távú 
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Cím:  Hímzőkör létrehozása  

  

Leírás:  Hímzőkör létrehozása  

  

Felelős és határidő:  Horváth Lászlóné -   2013. 12. 30. (hétfő)  
 

  

Megjegyzések:   

  

Az intézkedés felelőse:  Polgármester  

  

Kategória:  III. A nők esélyegyenlősége  

  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  
A falu hagyományainak megőrzése, és a nők 

szabadidejének hasznos eltöltése lehetőségének 

megteremtése  

  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal:  
 

  

Az intézkedés tartalma:  Hímzőkör létrehozása  

  

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
a hímzőkörbe járó személyek száma  

  

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):  
helyiség biztosítása  

  

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  
érdeklődésfüggő 
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Cím:  Óvoda felújítás  

  

Leírás:  Óvoda felújítás  

  

Felelős és határidő:  Horváth Lászlóné -   2014. 07. 30. (szerda)  
 

  

Megjegyzések:   

  

Az intézkedés felelőse:  Polgármester  

  

Kategória:  III. A nők esélyegyenlősége  

  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  
Megfelelő minőségű óvodai férőhely biztosítása, 

ezáltal a nők munkaidejében a gyermekek 

elhelyezésének biztosítása  

  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal:  
 

  

Az intézkedés tartalma:  Óvoda felújítás  

  

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
a napközben óvodában elhelyezett gyermekek száma  

  

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):  
pályázati pénz  

  

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  
hosszú távú 
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Cím:  Szennyvíz elvezetés  

  

Leírás:  a falu teljes csatornázása  

  

Felelős és határidő:  Horváth Lászlóné -   2014. 12. 30. (kedd)  
 

  

Megjegyzések:   

  

Az intézkedés felelőse:  Polgármester  

  

Kategória:  II. A gyermekek esélyegyenlősége  

  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  
Az egészségesebb élőhely kialakítása ami a 
gyerekek fejlődéséhez nagymértékben szükséges  

  

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal:  
 

  

Az intézkedés tartalma:  Közterületek akadálymentesítése  

  

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
A szennyvízrendszerre rákötött háztartások száma  

  

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai):  
Pályázati pénz, önerő  

  

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:  hosszú távú 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés 
címe, megnevezése  

A helyzetelemzés 
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 
Közterületek 
akadálymentesítése 

Közterületek 
akadálymentesítése 

Munkahelyteremtés   
Közterületek 
akadálymentesítése 

  2013.11.30. 
az 
akadálymentesített 
közterek száma 

pályázati pénz hosszú távú 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Szennyvíz elvezetés 
a falu teljes 
csatornázása 

Az egészségesebb 
élőhely kialakítása 
ami a gyerekek 
fejlődéséhez 
nagymértékben 
szükséges 

  
Közterületek 
akadálymentesítése 

Polgármester 2014.12.30. 

A 
szennyvízrendszerre 
rákötött 
háztartások száma 

Pályázati pénz, 
önerő 

hosszú távú 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Óvoda felújítás Óvoda felújítás 

Megfelelő 
minőségű óvodai 
férőhely biztosítása, 
ezáltal a nők 
munkaidejében a 
gyermekek 
elhelyezésének 
biztosítása 

  Óvoda felújítás Polgármester 2014.07.30. 

a napközben 
óvodában 
elhelyezett 
gyermekek száma 

pályázati pénz hosszú távú  

2 
Hímzőkör 
létrehozása 

Hímzőkör 
létrehozása 

A falu 
hagyományainak 
megőrzése, és a nők 
szabadidejének 
hasznos eltöltése 
lehetőségének 
megteremtése 

  
Hímzőkör 
létrehozása 

Polgármester 2013.12.30. 
a hímzőkörbe járó 
személyek száma 

helyiség 
biztosítása 

érdeklődésfüggő 
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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  

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Közétkeztetést 
biztosító konyha 
felújítása 

Közétkeztetést 
biztosító konyha 
felújítása 

A konyha 
megfelelően tudjon 
működni 

  
Közétkeztetést 
biztosító konyha 
felújítása 

Polgármester 2013.09.30. 
a szociális 
étkeztetésben 
ellátottak száma 

önkormányzat 
pénzügyi 
erőforrásai 

hosszú távú 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Az önkormányzat 
akadálymentesítése 

Az önkormányzat 
akadálymentesítése 

A fogyatékkal élők 
meg tudják 
közelíteni a 
önkormányzatot és 
el tudják intézni az 
ügyeiket 

  

Az önkormányzat 
épületének és 
bejáratának 
akadálymentesítése 

Polgármester 2013.09.30. 
Megközelíthető 
hivatal 

pályázati pénz, 
közmunkások 

hosszú távú 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

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

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

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

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

megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
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A HEP Fórum feladatai: 

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

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

tájékoztatása, 

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

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

meghatározása 

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

a HEP IT aktualizálása,  

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

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

munkacsoportokat hozhat létre. 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

 

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

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

létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

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

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

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

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Polgármester felel.:  

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

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

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

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

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

megvalósításában. 

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

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

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

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

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

jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

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

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

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

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

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

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

megvalósításához. 

 
 





HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 
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dr. Fekete 
Zsolt 
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2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 

3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 

5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


