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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi 

programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum 

szerint átdolgozva, Súr Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, 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 

 

Súr Komárom-Esztergom megye legdélebben fekvő települése, egyaránt határos Fejér és 

Veszprém megyével. Mintegy 1300 lelket számlál ez a gyönyörű, erdei környezetben található 

község, amelynek tiszta levegője, nyugalmat árasztó vidéke igen alkalmassá teszi arra, hogy a 

pihenésre vágyók kedvelt célpontja legyen. 

Erdőségei gazdag vadállománnyal büszkélkedhetnek, vadregényes völgyeiben pedig halastavak 

várják az odaérkezőket, ezáltal a vadászat, a horgászat és a természetjárás kedvelőinek egyaránt 

kínál sokszínű kikapcsolódási lehetőséget. Nem csalódnak a gombát, erdei vadgyümölcsöt szedni 

szándékozók sem. A gyalogos turisták jelzett útvonalon csatlakozhatnak Bakonyoszlopnál az 

országos kéktúrához, a kisforgalmú utak pedig a kerékpárosok számára nyújtanak biztonságos és 

természet közeli kirándulási élményt. 

A községből könnyen elérhetők a Bakony-hegység legszebb túraútvonalai, valamint 

megtekinthetők a környék olyan nevezetességei is, mint a Cseszneki vár és az Ördög-árok. Érinti a 

falut a Táncsics-emléktúra útvonala is. A településtől 6 km-re található Csatka, amely egyre 

látogatottabb búcsújáró hely, másik nevezetessége pedig a Szentkúti-kápolna, a körülötte lévő 

természetvédelmi területtel. Mindössze 21 km megtétele után a településről eljuthatunk Zircre, a 

„Bakony fővárosába”. A Zirci Arborétum világszinten jegyzett fáskert-gyűjtemény, amelyet a 

Ciszterci Apátság alapított, a Bakony fafajtáinak, lágyszárú növényeinek a megmentésére Az 

arborétum Magyarország legmagasabban fekvő élőfagyűjteménye. 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A falu későbarokk stílusú római katolikus temploma az Árpád utcában található. 1784-ben 

építették, a műemlék épület homlokzata egy átalakítás után klasszicista stílusban újult meg. 

Súron júniusban falunap, augusztus 20-án búcsú, szeptemberben szüreti felvonulás, decemberben 

pedig karácsonyi vásár várja az idelátogatókat és szórakozni vágyókat. 

Turista kategóriájú szállásokkal minden évszakban fogadjuk a vendégeket, de foglalhatók 

komfortos fizető vendégszobák is. 

Súr a Kisbéri Kistérség része, amely a 311/2007 (XI. 17.) Korm. rendelet alapján hátrányos 

helyzetűnek minősített. A község a Kisbéri térség 6. települése, lakossága a népszámlálási 

adatokat tekintve évtizedek óta stabilitást mutat. Az utóbbi években betelepülő családok döntő 

hányada fiatal, közép-, és felsőfokú végzettségű házaspár, iskoláskorú gyerekekkel, de egyre több  

városból és külföldről ideköltöző nyugdíjas korú személy is vásárolt ingatlant településünkön. 

A községben villany-, és vízellátás minden háztartásban, gázvezeték a háztartások 68%-ában 

működik. 

A település Aka-Csatka-Ácsteszér települések vonatkozásában mikrotérségi központi szerepet tölt 

be. Egészségügyi ellátás területén található itt háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői 

rendelő és gyógyszertár. A háziorvos és a védőnő működési területe Súr, a fogászati rendelés 

mikrotérségi központként Súr-Aka-Csatka-Ácsteszér lakosait látja el. Fekvőbeteg ellátás a 

településen nincs. Az egészségügy területén együttműködés is jelen van egyéb szervezetekkel: 

- az Együtt Súrért Egyesülettel – amely a lakossági tájékoztatásban, és az egészséges életmódra 

nevelésben tölt be nagy szerepet, 

- a Magyar Vöröskereszttel – akik véradásokat, szűrővizsgálatokat végeznek a településen. 

 

A település szolgáltatásokkal jól ellátottnak minősíthető: a községben 4 élelmiszerbolt, 1 italbolt, 

1 barkácsbolt, és 1 étterem működik, emellett a vállalkozói szféra kiépült: fodrászat, masszázs, 

virágbolt, villany-, gáz-, vízszerelő is található a községben. 

 

Súr Község Önkormányzatának fő tevékenységi köre az általános közigazgatás. Helyi hatósági 

feladatokat lát el és közszolgáltatásokat nyújt. A Közös Önkormányzati Hivatal 4 főt foglalkoztat 

településünkön. 

Az önkormányzat a település gazdaságfejlesztési programjában többek között az idegenforgalom, 

a vállalkozások, a közlekedés és az oktatás fejlesztését tűzte ki céljául. Valamennyi fejlesztési 

irány feltételezi az elavult állapotú gyűjtőúthálózat rekonstrukcióját, amelyet tárgyi pályázati 

projekt nagymértékben elősegít. 

Súr úthálózatában jelentős szerepet tölt be a községen áthaladó 8208-as számú országos közút, 

amelyen megközelíthetők a kistérségi központok, Kisbér és Mór városa. A környező települések 

felé autóbusszal ingázók száma – a mezőgazdasági és ipari foglalkoztatottság hiánya miatt – 

magas. 

Vasúti közlekedés a községben nincs, ennek kiépítése a közeljövőben sem várható. A legközelebbi 

vasúti megállóhely a 20 km-re található Kisbéren van. 

A község úthálózatában jelentős szerepet tölt be az önkormányzati utak közül az Akai utca, melyt 

a község keleti részének gerincét képezi, 8 kiszolgáló út összegyűjtését szolgálja, kb. 200 

lakóingatlan található a területen. A Deák Ferenc utca és az országos közút csomópontjának 

környéke a település központja, itt található a Polgármesteri Hivatal, a templom, az iskola. 

Kisebb kereskedelmi és szolgáltató egységek működnek az utcákban, a szabadidős parkot a 

Csatkai úton keresztül lehet megközelíteni és a mezőgazdasági járműforgalom is jelentős. Súr 
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Község Önkormányzata a rendezési tervével összhangban, folyamatosan hajtja végre az 

elhasználódott úthálózat fejlesztését. Az önkormányzat elkötelezett híve a fejlesztésnek. 

  

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő (TS 001) Változás 

2016 1 193 bázis év 

2017 1 189 99,66% 

2018 1 204 101,26% 

2019 1 208 100,33% 

2020 1 245 103,06% 

2021 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  

 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú 

nők és férfiak 

aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 

(TS 003) 

Férfiak 

(TS 

005) 

Nők 

(TS 

007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 610 625 1235 49,39% 50,61% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     44 3,56% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 90 103 193 7,29% 8,34% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 17 15 32 1,38% 1,21% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 387 346 733 31,34% 28,02% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 51 51 102 4,13% 4,13% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 65 110 175 5,26% 8,91% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) (TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 

Öregedési index 

%  (TS 030) 

2016 167 182 91,76% 

2017 171 183 93,44% 

2018 170 190 89,47% 

2019 175 193 90,67% 

2020 193 216 89,35% 

2021 199 226 88,05% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 

állandó lakosra vetített száma (fő) (TS 031) 

2016 8,41 

2017 -3,36 

2018 12,54 

2019 3,32 

2020 25,28 

2021 n.a. 

  

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 

különbözetének 1000 lakosra vetített 

száma (fő) 

(TS 032) 

2016 -2,52 

2017 1,68 

2018 0,84 

2019 0,83 

2020 4,89 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 



 8 

 

 
 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

A település fontos értéknek tartja a szociális biztonság megteremtését és fenntartását. Ennek egyik 

alapvető pillére a hátrányos helyzettel küzdő emberek, a szociális támogatásokra jogosultak és a 

személyes gondoskodást igénylők szükségleteinek kielégítésében való társadalmi szerepvállalás. 

Ennek megfelelően a település a különböző ellátási formák segítségével teremti meg az egyes 

hátrányok leküzdését támogató lehetőségeket. 

 

Törekszünk arra, hogy az érintett célcsoportok saját falunkban jussanak lehetőséghez az oktatás, a 

kultúra, a sport, a szociális- és egészségügyi szolgáltatás, foglalkoztatás, a lakhatás, valamint a 

közlekedés és kommunikáció területén a korábbi időszak gyakorlatának megfelelően. 

 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Súr 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 településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 
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megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

Az elmúlt évek gazdasági-társadalmi változásainak hatásaként egyre nagyobb hangsúlyt kap az 

esélyegyenlőség kérdése. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a 

diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Az esélyteremtés egyik kiemelt területe az 

oktatás, hiszen igen fontos szerepet tölt be a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

integrációjának biztosításában és elősegítésében. 

Az intézkedési terv célja, hogy a településen biztosítva legyen a szegregációmentesség, és teljes 

körűen érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve. Az esélyegyenlőségi terv alapvető célja, a 

településen meglévő és megvalósuló szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, 

az esélyteremtés, és támogató lépések megvalósítása a hátrányos helyzetű gyermekek, felnőttek 

hátrányainak kompenzálására, az esélyegyenlőség előmozdítására minden tevékenység során. 

 

Alapvető cél egy átláthatóbban és hatékonyabban működő, szolgáltatóbb jellegű helyi 

közigazgatás megteremtése, az önkormányzat és a lakosság közötti nyitottabb, kétoldalú kapcsolat 

megvalósításának elősegítése, mindezek érdekében az intelligens település és önkormányzás 

feltételeinek – lehetőség szerinti – kialakítása. 

 

A szolgáltatóvá válás érdekében keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek jobb és hatékonyabb 

kiszolgálást nyújtanak az állampolgárok, illetve az üzleti és civil szféra számára. Ennek eléréséhez 

az önkormányzat által működtetett portált szolgáltató és információs lehetőséggé alakítja át. Ezen 
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keresztül folyamatosan frissített információkat nyújt a közhasznú elképzelésekről, tervekről, a 

közérdekű információkról, befektetési és ügyintézési lehetőségekről, turizmussal kapcsolatos 

információkról. A portálon elérthető lesz az önkormányzati jogtár, amelyben a helyi rendeletek is 

megtekinthetők majd. 

Ezek mellett a település olyan hálózati megjelenítése is lehetővé válik, amelyen keresztül a 

hagyományőrzés és a környezeti kultúra kialakítása ösztönözhető és tanítható. 

 

Gyermekjóléti és szociális ellátás 

A szociális ellátás körében az önkormányzat továbbra is kiemelt feladatának tekinti a szociális 

biztonság feltételeinek megteremtését. Ehhez a pénzügyi feltételeket költségvetésében biztosítja. 

Megkülönböztetett figyelmet fordít arra, hogy a településről anyagi okból egyetlen gyermeket se 

kelljen családjából kiemelni és intézetben elhelyezni. Ennek érdekében a hivatalnak napi 

kapcsolatot kell tartani a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, a védőnővel és a gyermekjóléti 

szolgálattal. 

A szociális támogatási formákat – rászorultság alapján – a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és önkormányzat rendelet szabályozza. E törvény alapján 

2015.03.01.-től kibővült a járási hivatalok hatásköre a szociális ellátásokra vonatkozóan. 

Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátásként az alábbiak maradtak: 

- szociális étkeztetés 

- települési támogatások:  

a. temetési segély 

b. rendkívüli pénzbeli ellátás 

c. önkormányzati segély. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül a Kisbéri Kistérségi szociális és 

gyermekjóléti alapellátási központ biztosítja: 

- a családsegítést, 

- a gyermekjóléti alapellátásokat. 

A gyermekjóléti feladatok körében a gyermekek védelméről szóló törvény alapján az 

önkormányzat biztosítja az óvodai foglalkoztatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a 

gyermekek átmeneti gondozását. A pénzbeli, természetbeni ellátások közül 

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, 

- étkezési térítési díj kedvezményt. 

 

Egészségügyi alapellátás 

 

Alapvető cél a kor követelményeinek maradéktalanul megfelelő Egészségház kialakítása a 

településközpontban, melyben a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, gondozási központ intézmények 

integráltan kerülnének elhelyezésre. 

Ezen a területen további feladatok még: 

- a kisbéri székhelyű központi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése a Kistérségi Társuláson 

keresztül, 

- a különböző szűrőprogramok rendszeres biztosítása 

- községi Egészséghét megszervezése. 
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A nevelés-oktatás területe 

 

Kiemelten fontos a település számára, hogy az itt élő gyermekek a jövőben is helyben járjanak 

iskolába és továbbra is magas színvonalú képzési tevékenység valósuljon meg. Ennek érdekében a 

következő célok kerültek meghatározásra: 

• A Nevelési és Pedagógiai Programok a kor követelményeinek megfelelő továbbfejlesztése. 

• A nevelési-oktatási intézmények hatékony és takarékos működtetése a minőségbiztosítás 

jegyében. 

• Az elhasználódott, korszerűtlen eszközök folyamatos cseréje. 

• A nevelési-oktatási intézményekben folyó szakmai tevékenység intézményfenntartó által 

végzett ellenőrzések, mérések figyelemmel kísérése. 

• Felnőttoktatási lehetőségek biztosítása a DJP Ponton keresztül (településünkön lehessen 

jogosítványt szerezni, nyelvet tanulni, számítógép kezelését elsajátítani és igény szerint OKJ-s 

tanfolyamokat végezni). 

 

Ifjúság 

 

Az ifjúsággal való törődés a fejlődés másik záloga. Ezen a téren fontos feladatok: 

• A fiatalok élet-, és közösségi terének minél teljesebb biztosítása. 

• Az Ifjúsági Klub bevonása az őket érintő döntés-előkészítő folyamatokba. 

• A felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa 

Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül. 

 

Vállalkozásfejlesztés 

 

Kiemelt cél a munkahelyteremtés és az élhető település megteremtése. Ennek érdekében a 

következő lépések megtétele elengedhetetlen: 

• Vállalkozóbarát környezet kialakítása. 

• Belső (települési) kereskedelem védelme. 

• Mindenki számára egyenlő vállalkozói feltételek biztosítása. 

• A munkahelyteremtés lehetőségek szerinti elősegítése (pl. a távmunka lehetőségeinek 

felkutatása). 

 

 

A HEP jelentősége 

 

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 

hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy 

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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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 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

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 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” 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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2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 

annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a 

települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A HEP készítése során feldolgozásra kerültek a szakmailag kapcsolódó helyi dokumentumok. A 

helyzetelemzés különösen épít a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglaltakra. 

Az Önkormányzat minden évben költségvetési rendeletében biztosítja a megfelelő pénzösszeget 

az alapellátási szolgáltatások biztosítására, településfejlesztésre-rendezésre. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Súr Község a Bakonyszombathelyi Közös Önkormányzati Hivatal tagja, ennek keretében a 

hivatali szakszolgálati feladatok hatékony ellátását tudjuk biztosítani. A Klebersberg Központ 

tankerületével történő együttműködés révén eleget tudunk tenni a hátrányos helyzetű, nehezen 

oktatható gyermekek fejlesztéséhez (logopédia, fejlesztő pedagógus szolgálat), valamint ebben 

nagy segítségünkre van a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ is, 

mely olyan integrált szociális intézmény, amely szervezetbe a gyermekvédelmi alapellátások 

önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatait, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapszolgáltatásokat is. Ácsteszér Község Önkormányzatával a bölcsődei szolgáltatások 

nyújtotta lehetőség terén kooperálunk,  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Tekintettel arra, hogy Súr kistelepülés számos esélyegyenlőségi célcsoport számára fontos 

szolgáltatás nyújtására nem kötelezett. Az adathiány másik oka, hogy a település kis lélekszáma 

miatt a célcsoportok is nagyon alacsony létszámmal vannak jelen, ezért nem állnak rendelkezésre 

adatok, kutatások nem készültek. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

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

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

kilépjenek. A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai 

között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal, fontos azonban tudomásul 

venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös 

metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. 

A településünkön élő romák vagyoni helyzete nem különbözik kiemelkedően nagymértékben a 

lakosságra átlagosan vonatkozó helyzettől. Elenyésző, a jövedelemmel egyáltalán nem rendelkező 

romák száma. Az analfabetizmus és az alacsony képzettség, valamint a HH családok létszáma a 

roma lakosság körében nem magasabb a községre jellemző átlagnál. A munkanélküliek aránya 

sem számottevő, a közegmunkából élők aránya elenyésző.  

 

A falu lakói közül az előző évekhez képest többen élnek mélyszegénységben, és egyre többször 

kérnek segítséget. 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  

száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió 

forintos jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 

 %-ában (TS 059) 

az SZJA adófizetők 

 %-ában (TS 060) 

2016 57,47 26,98 

2017 57,97 26,23 

2018 55,74 25,94 

2019 57,00 22,59 

2020 53,29 23,20 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

Településünk lakosságának foglalkoztatottsági adatai kedvezőbb képet mutatnak a járás jelenlegi 

munkanélküli rátájához viszonyítva, a 2021-es évben az állandó népesség 3,42 %.-a volt 

nyilvántartott munkanélküli. A férfiak és a nők foglalkoztatottsági rátája között nincs jelentős 

különbség. 

A nyilvántartott álláskeresők száma a 2020-as évre ugrott meg jelentősebben, főleg a férfiak 

arányát tekintve. Ezt okozhatja a közmunkaprogram fokozatos leépítése, illetve a Covid19 járvány 

által generált munkahelyi változások is. Korcsoport szerinti megoszlás tekintetében  

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportok szerinti megoszlását vizsgálva esélyegyenlőségi 

szempontból magasabb az 55 év feletti álláskeresők aránya, mely az adat mintegy 40%-át teszi ki.  

A nyilvántartott álláskeresők esetében a férfiak csoportjánál jelentősen nőt a tartós 

munkanélküliek aránya, míg a nők esetében ez az arány majdnem a felére csökkent. Egy állás 

elvesztése településünk lakosságának esetében magas egzisztenciális kockázatot hordoz. Aki a 

településen munkanélkülivé válik, az átlagosnál hosszabb álláskeresési idővel kell, hogy 

kalkuláljon. Mivel jelenleg ezek az álláskeresők 90 napos munkanélküli ellátásra számíthatnak, a 

települési önkormányzatnak fontos stratégiát alkotni a munkanélküli ellátásból kieső álláskeresők 

jövedelempótló, illetve foglalkoztatási programjainak megtervezésére. 
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3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  

állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  

(TS 033) 

Nők aránya  

(TS 034) 
Összesen 

2016 1,30 3,09 2,20% 

2017 2,86 2,17 2,52% 

2018 0,86 2,19 1,53% 

2019 1,98 4,13 3,06% 

2020 3,76 4,56 4,16% 

2021 3,97 2,86 3,42% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

 

 
 

 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 

összesen 
19 22 13 26 36 30 

20 éves, vagy az alatti  

(TS 037) 

Fő 1,00 0,00 2,00 0,00 3,00 1,00 

% 5,26% 0,00% 15,38% 0,00% 8,33% 3,33% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 2,00 3,00 3,00 5,00 6,00 4,00 

% 10,53% 13,64% 23,08% 19,23% 16,67% 13,33% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 

% 10,53% 4,55% 15,38% 7,69% 8,33% 3,33% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 

% 0,00% 9,09% 0,00% 7,69% 0,00% 3,33% 

36-40 év (TS 041) 
Fő 2,00 1,00 0,00 3,00 0,00 4,00 

% 10,53% 4,55% 0,00% 11,54% 0,00% 13,33% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 4,00 7,00 1,00 2,00 3,00 3,00 

% 21,05% 31,82% 7,69% 7,69% 8,33% 10,00% 

46-50 év (TS 043) Fő 1,00 2,00 0,00 0,00 5,00 4,00 
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% 5,26% 9,09% 0,00% 0,00% 13,89% 13,33% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 4,00 1,00 3,00 2,00 2,00 0,00 

% 21,05% 4,55% 23,08% 7,69% 5,56% 0,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 2,00 3,00 1,00 0,00 3,00 3,00 

% 10,53% 13,64% 7,69% 0,00% 8,33% 10,00% 

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 1,00 2,00 1,00 10,00 11,00 9,00 

% 5,26% 9,09% 7,69% 38,46% 30,56% 30,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők 

aránya 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált munkanélküliek 

aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön belül (TS 

058) 

% % 

2016 26,32 60,00 

2017 40,91 66,67 

2018 38,46 80,00 

2019 46,15 50,00 

2020 55,56 45,00 

2021 43,33 38,46 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

A településen évek óta nincs arra példa, hogy bárki a tankötelezettségi életkor betöltése után 

felnőttképzés keretében szerezze meg az alapfokú végzettséget, a tanulók sikeresen fejezik be az 

általános iskolai tanulmányaikat. Az alapfokú tanulmányokkal nem rendelkezők száma az egyre 

idősödő állampolgárokból tevődik össze, kik már nem szeretnének felnőttoktatásban részt venni 

korukból illetve munkaerőpiaci jelenlétük végett sem. A jövőben szeretnénk az ő képzésükre 

nagyobb figyelmet fordítani az élethosszig tartó tanulás okán is.  

Problémát okoz a településen, hogy az alapfokú képesítés megszerzésére irányuló felnőttképzés 

nem valósítható meg helyben. Legközelebb Székesfehérvár, Tatabánya és Oroszlány nyújt esti és 

egyéb tanítási időn kívüli időkeretben 8 általános iskolai osztályok elvégzésére felnőttképzés 

keretében lehetőséget. A településen a jövőben érdemes megkeresni a lehetőséget arra, hogy 

pályázati úton, vagy egyéb partneri kapcsolatok kialakításával ösztönözzék a 8 általános iskolai 

osztályok pótlólagos megszerzésére irányuló felnőttképzésbe történő bekapcsolódást. 
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A munkaerő-piaci hátrányokat okozó alacsony iskolázottság javítása abból a szempontból is 

aktuális a településen, hogy felnőttképzés keretében történő szakképesítés megszerzésére irányuló 

képzés sem valósul meg a településen. Ezért az általános iskolai végzettség utólagos megszerzése 

mellett, a felnőttképzés keretei között megvalósuló szakképzésben való megjelenés lehetőségeit is 

meg kell teremteni a településen élő aktív korúak számára. 

 

 

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

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen (TS 

052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb 

végzettség (TS 036) 

Általános iskolai 

végzettség (TS 035) 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 19 2 10,53% 11 57,89% 6 31,58% 

2017 22 2 9,09% 8 36,36% 12 54,55% 

2018 13 2 15,38% 6 46,15% 5 38,46% 

2019 26 3 11,54% 8 30,77% 15 57,69% 

2020 36 3 8,33% 11 30,56% 22 61,11% 

2021 30 1 3,33% 10 33,33% 19 63,33% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

      

 
 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 

A közfoglalkoztatás településünkön is a munkanélküliség kezelésének egyik kiemelkedően fontos 

foglalkoztatáspolitikai eszköze. Egyfajta támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, melynek célja, hogy a 

résztvevők a munkaerőpiacra való belépés ideje alatt is részesüljenek egyfajta ellátásba, 

jövedelembe. Az „egységes közfoglalkoztatás rendszeréhez” igen alacsony bérezés társul, mely a 

részvevőket mihamarabbi programból történő kilépésére ösztönözne normál esetben. Ezzel 

szemben a településünkön a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi állománya állandóságot 

mutat, nem jellemző az, hogy a közfoglalkoztatásra kötelezett státuszból egyenesen a nyílt 
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munkaerőpiacra lépnének ki a tartós munkanélküliek. Részükről közfoglalkoztatásra folyamatos 

igény van, annál is inkább, mert az aktív korú tartós munkanélküliek kötelezettek a 

közfoglalkoztatás keretében biztosított munka elvégzésére. 

Összességében az álláskereső, alacsony jövedelmű lakosság körében nagyarányú a 

közfoglalkoztatástól való függőség. A közmunkaprogram megreformálása, a programban 

résztvevők számának csökkentése településünkön is jelentős változást hozott, de csak a magasabb 

iskolai végzettségűek körében, kik a Munkaügyi Központ hatékony munkájának köszönhetően 

„kiközvetítések során munkát találtak, illetve a létszámleépítés is álláskeresésre ösztönözte őket. 

Így a foglalkoztatottak számában 2016-2021-es időszak tekintetében megjelenő létszám 

csökkenésének nagy részét ők képezik. 

 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalakoztatottak  száma 

(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 49 44 

2017 39 41 

2018 43 40 

2019 28 27 

2020 36 22 

2021 29 26 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői; 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

 

A településen nagyon kevés foglalkoztatási lehetőség kínálkozik. Alig van olyan foglalkoztató, 

amelyik megközelíti a 10 alkalmazotti létszámot. A működő vállalkozások az elmúlt időszakban 

nem hirdettek meg állásokat. Állandó, de inkább csökkenő létszámban képesek a településről 

álláskeresőket alkalmazni.  Zömmel olyan betanított, illetve segédmunkára van munkaerő-piaci 

kereslet, amelyre nehéz szervezett képzési stratégiát összeállítani. 

Közösségi közlekedés szempontjából Súr úthálózatában jelentős szerepet tölt be a községen 

áthaladó 8208-as számú országos közút, amelyen megközelíthetők a kistérségi központok, Kisbér 

és Mór városa, de csak gépkocsival, illetve a foglalkoztatók által biztosított buszjáratokkal. 

Ugyanis a környező települések felé közlekedő menetrendszerű buszjáratok száma igen elenyésző, 

még az előző évi fejlesztések ellenére is.. 

Az aktív lakosság nagy része a településtől kb.30 kilométerre található ipari parkokban dolgozik 

(Kisbér, Mór) és jelenleg közelebb, vagy ebben a távolságban fejlesztések sajnos nem is 

várhatóak, így a fiatalok, magasabb iskolai végzettségű személyek gyakran 50 km-t, vagy még 

többet is ingáznak napi szinten. A településünkről munka végett ingázók száma – a mezőgazdasági 

és ipari foglalkoztatottság hiánya miatt – a munkavégzés minden területén magas. 

 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma településünkön annyira elenyésző, hogy 

kistelepülés révén és infrastruktúra hiányában-helyben nem tartjuk indokoltnak a hosszabb, 

kiterjedtebb képzések megszervezését, lebonyolítását, de a családsegítő szolgálat, a Kisbéri 

Foglalkoztatási Osztály rendszeresen tájékoztatást ad a lehetőségekről, induló képzésekről. ezeket 

az önkormányzatunk az általa fenntartott DJP Ponton közzéteszi, közösségi fórumokon 

meghirdeti. A DJP Pont munkatársai segítséget nyújtanak önéletrajz írásában, biztosítják az 

internet és telefon használatát, valamint segítenek álláskereső oldalak megismerésénél, 

használatánál az azt igénylők számára 

 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma 

(TS 053) 

Fő Fő 

2016 19 1 

2017 22 1 

2018 13 2 

2019 26 2 

2020 36 6 

2021 30 2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 

Kistelepülés révén a munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek helyben nem találhatóak meg, 

a Kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya látja el azt a feladatot, hogy segítse a 

szakképzések, felnőttképzések feltérképezését, illetve az álláskeresést. Helyi foglalkoztatási 

programokra a település jellegéből adódóan nincs lehetőség, de tájékoztatásban segítséget tudunk 

nyújtani. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

 

A probléma településünkön nem releváns, de amennyiben a probléma megjelenik a 

közfoglalkoztatás keretében tudjuk az esetleges problémát megoldani.   

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

A foglalkoztatási diszkrimináció országos szinten elsősorban a munkahelyi felvételnél, 

másodsorban az elbocsátásoknál érezteti hatását. A nem foglalkoztatottak csoportja nagy 

valószínűséggel szenvedett már el hátrányos megkülönböztetést eddigi életútja során. A 

munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és az 

életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá. 

 

Súron a foglalkoztatás területén nincsen tudomásunk hátrányos megkülönböztetés megjelenéséről. 

Hivatalos panasz nem érkezett sem az Önkormányzathoz, sem az Egyenlő Bánásmód hatósághoz 

sem az önkormányzati intézmények, sem a környező ipari parkok foglalkoztatási politikájával 

kapcsolatban. 
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i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent a jelen kor embereinek, azokon belül is a középkorú 

egyének számára. Ahhoz ugyanis, hogy az állampolgárok sikeresen érvényesüljenek a társadalmi 

életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő 

problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai 

eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem 

találkoztunk, az emberek digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás 

átadását jelenti, hanem a digitális kultúra sokoldalú fejlesztését is igényli.  

 

Az ehhez szükséges szakmai és módszertani hátteret önkormányzatunk az általa fenntartott 

Digitális Jólét Pont révén biztosítja. 2 fő szakképzett munkatársunk áll a lakosság rendelkezésére 

az informatikai eszközök használata, a digitális írástudás elsajátítása és a hétköznapi élethelyzetek, 

a tanulási feladatok, a munkavégzés terén megjelenő informatikai eszközökkel és módszerekkel 

történő problémamegoldás esetében. 

Szintén a DJP ponton van lehetőség informatikai eszközök egyéni használatára a hét öt napján 

reggel nyolctól este hatig. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális biztonság megteremtése érdekében a társadalmi egyenlőtlenség mérséklésére a 

szociális, valamint a gyermekvédelmi törvényben rögzítésre kerültek azok az ellátási formák, 

amelyeket a szociálisan rászoruló állampolgárok számára biztosítani szükséges. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények 

végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 6/2021.(X.06.) számú önkormányzati rendelet 

határozza meg a pénzbeli és természetben nyújtható ellátások körét. 

 

Az elmúlt években lezajlott társadalmi és gazdasági folyamatok hatására a lakosság egyes 

rétegeinek életkörülményeiben, szociális helyzetében és egészségi állapotában jelentős változások 

következtek be. Tapasztalataink alapján egyre nagyobb számban növekszik azoknak a 

személyeknek a száma, akikről a társadalomnak valamilyen formában gondoskodni kell. E 

jelenségek következtében az ellátások iránti igények is számottevőek. A jelenlegi pénzbeli és 

természetbeni ellátórendszer fenntartása és lehetőség szerinti továbbfejlesztése szükséges a 

rászoruló állampolgárok segítése érdekében. 

 

Az előforduló átmeneti segélyek iránti kéréseket legtöbb esetben pénzbeli támogatás formájában 

teljesítjük, de az önkormányzat pályázati segítséggel biztosítani tudja a szociális tűzifát is az arra 

rászorultaknak. 

Az étkeztetés támogatása a fenti rendeletben meghatározottak számára valósul meg 50- illetve 

100%-os formában. Az idősek számára a szociális étkeztetés terén kiszállítást is biztosít 

önkormányzatunk.  

 

 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 

ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 19 2,25% 7 36,84% 

2017 22 2,63% 11 50,00% 

2018 13 1,54% 4 30,77% 

2019 26 3,10% 16 61,54% 

2020 36 4,31% 16 44,44% 

2021 30 - 17 56,67% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 

részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 

(TS 048) 

Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban 

részesítettek átlagos havi 

száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 6 31,58% n.a. - 13 68,42% 

2017 3 13,64% 5 23,64% 14 63,64% 

2018 1 7,69% 2 13,00% 5 38,46% 

2019 3 11,54% 2 9,08% 19 73,08% 

2020 2 5,56% 4 12,39% 18 50,00% 

2021 3 10,00% n.a. - 20 66,67% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 n.a. 

2017 1 

2018 2 

2019 1 

2020 1 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 

 



 27 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A település 1 245 állandó lakosára 508 db lakást jeleznek az adatok. Ez háztartásonként 2,45 főt 

jelent. Ez csupán minimálisan kisebb a megyeszékhely, illetve a járás településeinek átlagánál. A 

település lakhatási jogcímében domináns a tulajdonosi pozíció, nagyon kevés az albérletként 

hasznosított lakásállomány. Jellemző a falusias beépítettséggel bíró kertes ház, a lakóingatlanok 

nagyrészbenjó minőségűek, összkomforttal rendelkeznek, közművel ellátottak. 

 Szociális bérlakást, illetve szükséglakást nem tart fent az önkormányzat. Komfortfokozatában a 

település lakásai átlagos színvonalúak, elkülönült szegregált lakókörnyezet nem alakult ki. 

Hajléktalan ellátási szolgáltatás nincsen a településen, nincs is erre törvényi kötelezettség. Az 

önkormányzatnak hajléktalan személyről nincsen tudomásuk. 

 

A lakásfenntartási támogatást igénylők száma az elmúlt években növekvő tendenciát mutat a 

szociális törvény kedvező feltételeinek következtében. Az azonban megállapítható, hogy a 

település összes háztartásához képest töredéke azon háztartások száma, amelyek rezsiköltségeik 

kifizetéséhez rendszeres lakásfenntartási támogatást vesznek igénybe. Ennél nagyobb létszámú 

háztartásnak okoz gondot a rezsiköltségek folyamatos kifizetése, azonban a településen élők 

közüzemi díjtartozásáról nincsenek elérhető statisztikai adatok. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 

Lakásállomány 

(db) 

(TS 073) 

Épített 

lakások 

száma 

(TSv 077) 

Épített 

lakások 

száma 

1000 

lakásra 

(TS 

078) 

1-2 

szobás 

lakások 

aránya 

(TS 

076) 

A közüzemi 

szennyvízgyűjtő-

hálózatba  

 bekapcsolt 

lakások aránya 

(TS 074) 

A közüzemi 

ivóvízvezeték-

hálózatba  

 bekapcsolt 

lakások 

aránya (TS 

075) 

db db db % % % 

2016 505 0 0,00 42,77 86,73 95,84 

2017 507 2 3,94 42,60 86,79 95,46 

2018 507 0 0,00 42,60 86,98 95,46 

2019 507 0 0,00 42,60 87,38 95,86 

2020 508 1 1,97 42,72 88,39 95,87 

2021 508 0 0,00 42,72 n.a. n.a. 

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

Településünkön nem található bérlakás 

 

 

3.4.2. számú táblázat - Bérlakás és szociális lakás állomány opcionális (önkormányzati adatok) 

Év 

 Lakásállomány 

(db) 

(TS 073) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 

állomány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Szociális 

lakásállomány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Egyéb 

lakáscélra 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlanok 

(db) 

db db db db db db db 

2016 505 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 507 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 507 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 507 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 508 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 508 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

      

b) szociális lakhatás 

Szociális lakhatás biztosítása nem indokolt, mivel majdnem minden lakó saját tulajdonú 

ingatlanban lakik. Előfordult ugyan településünkön az eszközkezelőnek történő ingatlan 

értékesítés, lakás árverezés is, viszont a család minden esetben megoldotta a lakhatási 

problémát. 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A település külterületén található „Urasági Szőlő” területén található présházak közül egyre 

több esetében lett kialakítva hétvégi ház, sőt már állandó lakcímet is igényeltek a 

területre. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

A rászorulók a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet alapján 

igényelhetnek lakásfenntartáshoz rendszeres települési támogatást, rendkívüli települési 

támogatást (3.4.3. számú táblázat). 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 

részesítettek száma 

(pénzbeli és 

természetbeni) 

(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 

támogatásban  

részesítettek száma 

(TS 137) 

Fő Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. 5 

2018 n.a. 3 

2019 n.a. 3 

2020 n.a. 57 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 f) eladósodottság 

 

A rendelkezésre álló adatok szerint a családok a rezsiköltségeket és a hiteltörlesztéseket 

nehezen, de teljesítik, sokan éltek a hitelmoratórium lehetőségével, melynek esetleges 

következményeire természetesen dolgozóink figyelmeztetik a tőlük segítséget kérőket.. 

Azoknak az ügyfeleknek, akik hozzánk fordulnak, a hivatal dolgozói felhívják a 

figyelmet a védett fogyasztóvá válás lehetőségére. Ilyen esetben a DJP Pont 

munkatársai akár a kérdőívek kitöltésében is segítenek, valamint igény esetén felveszik 

a kapcsolatot a szolgáltatóval. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

A nem lakóövezetben lévő ingatlanok többségében árammal ellátott ingatlanok, ivóvíz 

elhelyezkedésüktől függően biztosított.  Az ingatlanokhoz vezető útburkolat szilárd, 

részben kavicsos, részben aszfaltos. A hulladékszállítás a külterületeken részlegesen 

megoldott. A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az itt élők számára sem 

korlátozottabb, mint a település többi lakosának. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A településen nincs szegregátum. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A településen egy saját háziorvos, egy fogorvos, egy védőnő és egy gyógyszertár látja el az 

egészségügyi alapszolgáltatásokat.  

A szakorvosi járóbeteg ellátás a Batthyány Kázmér Szakkórház rendelőjében biztosított a 

mindennemű szakellátásban.  

A fekvőbetegek egy részét is ez a szak-korház látja el, de szülészet-nőgyógyászati és némely más 

probléma esetén a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az 

illetékes.   

 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 

gyermekek 

részére 

szervezett 

háziorvosi 

szolgálatok 

száma 

(TS 107) 

Csak 

felnőttek 

részére 

szervezett 

háziorvosi 

szolgáltatások 

száma 

(TS 106) 

A házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok 

száma 

(TS 108) 

Gyógyszertárak és  

fiókgyógyszertárak 

száma 

(TS 110) 

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők 

száma (alanyi és 

normatív alapon 

kiadott)  

(TS 133) 

Ápolási díj, 

alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek 

évi átlagos 

száma (TS 

135) 

db db db db Fő Fő 

2016 1 0 0 1 n.a. n.a. 

2017 1 0 0 1 37 3,99 

2018 1 0 0 1 40 4,00 

2019 1 0 0 1 40 1,74 

2020 1 0 0 1 41 2,25 

2021 n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

      

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Különböző szűrések lebonyolítására a művelődési házat ingyenesen rendelkezésre bocsátja az 

önkormányzat, valamint áramot, parkolóhelyet biztosít a szűrőbuszok számára. Honlapon, 

közösségi médiában és szórólapon hirdetjük meg a különböző szűréseket. Félévente véradást 

szervez a Vöröskereszt, ahol a faluból minden esetben sokan megjelennek. Védőnők rendszeresen 

végeznek az iskolában és az óvodában szűrővizsgálatot, valamint az általános fizikai állapotot 

(mint a látás, hallás) is felmérik. A kötelező védőoltásokat a gyermekek megkapják. A fogászati 

szűrővizsgálatra minden évben, minden gyermeket elvisznek.  
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Településünkön nem biztosított az egészségügyi fejlesztő és rehabilitációs ellátás. Az ellátáshoz 

való hozzáférés a 20 km távolságra lévő Batthyány Kázmér Szakkórház rendelőjében biztosított. 

Ezen szolgáltatás megközelítése a tömegközlekedés helyi viszonyainak következtében sokszor 

körülményes, így a lakosság legtöbb esetben gépjárművel utazik az ellátásra, vagy betegszállítót 

vesz igénybe erre a célra. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az Önkormányzat a közétkeztetést az óvoda felújított konyhája által biztosítja, itt készítik az 

oktatási intézmények számára a tízórait,, uzsonnát és ebédet. A menü összeállításánál a 

szakképzett élelmezésvezető az egészséges táplálkozás szempontjait szem előtt tartja, az étrend 

ennek megfelelően kerül összeállításra. Az intézmény éves kötelező egészségügyi karbantartási 

ideje alatt az étkeztetést a helyi vendéglő végzi önkormányzatunkkal kötött szerződés alapján 

megfelelve a szerződéskötéskor konkretizált feltételeknek. 

 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A sport fontos szerepet tölt be a testi és lelki egészség megőrzése, a fizikai erő, kitartás és 

küzdeni tudás kialakítása szempontjából. Nem utolsó sorban a szabadidő hasznos eltöltésének és a 

közösségi élmény átélésnek egyik legkiválóbb módja. Ennek megfelelően Súr településen is 

kiemelt értékként van jelen. 

 Sportpályánk a Csatkai utcában található a Rendezvény tér-és Szabadidő Park 

szomszédságában. A két létesítmény együtt megfelelő lehetőséget nyújt a sportolásra, kültéri 

fitnesz eszközök igénybevételére. Sajnos a terület vizesblokkja, kiszolgáló helyisége nem 

megfelelő nagyobb rendezvények megtartására, ezért folyamatosan figyeljük a megfelelő 

pályázati kiírásokat. A jelenlegi épület állaga felújításra nem alkalmas és önkormányzatunk nem 

rendelkezik anyagi kerettel új kiszolgáló helyiség létesítésére. A gyermekek sportolási 

lehetőségeihez önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja egyesületek számára a művelődési ház 

épületét, így a Cirill Táncstúdió mazsorett csapata, illetve az Avantgarde Vívóegyesület helyi 

csoportja is itt tartja felkészüléseit. Mindkét tevékenységgel gyermekeink sikeresen indulnak 

körzeti és országos versenyeken, ahonnan szép eredményekkel térnek haza. 

Az általános iskola területén műfüves labdarúgó pálya található, melyet az év minden 

szakaszában a település teljes lakossága használhat. Sajnos tornateremmel nem rendelkezünk, a 

testnevelés órákat rossz idő esetén a helyi művelődési házban, jó időben pedig az iskola udvarán 

tartják.  

Mindenféle sport és mozgás elősegíti az egészséges életmódra nevelést. A sportrendezvényeket 

az önkormányzat minden esetben lehetőségeihez mérten támogatja. 

 A sport területén megvalósítandó legfontosabb elképzelések: 

• A megyei III. osztályú futballcsapat működési feltételeinek biztosítása, a sportpálya felújítása. 

• A sportpálya és az öltöző közötti önkormányzati területen Szabadidő és Sportcentrum 

kialakítása. 

• Gyalogos-, kerékpáros és lovas túraútvonalak kialakítása és ezek térképi megjelenítése. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Településünkön idősek nappali otthona nincs és igény sem mutatkozik rá. A szociális étkezést 

igénybe vevők száma évről évre növekszik, számukra az Együtt Súrért Egyesület biztosítja az 

ebéd kiszállítását. 

 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Drogprevenciós szolgáltatások elkülönülten nincsenek településünkön, az ilyen irányú 

tájékoztatást a fiatalok számára oktatási intézményi kereteken belül oldjuk meg, valamint 

egészséghét és a könyvtár intézményében szervezett előadások során hívjuk fel a figyelmet a 

drogfogyasztás veszélyeire, következményeire.   

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetésre nem érkezett jelzés, az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértése nem fordult elő. Településünk honlapján, hirdetőtáblákon 

megtalálhatóak az Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetőségei szükség esetére. 

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

A szakellátást igénybe vevők számára, az intézkedési tervben megfogalmazottan, a 

szolgáltatáshoz való eljutásban szeretnénk segítséget nyújtani. 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   

ételadagok száma (db) 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

2021 n.a. 

Forrás: Önkormányzati adat 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

A helyi Művelődési Ház és Könyvtár, DJP Pont, a településen lévő intézmények (óvoda, iskola, 

egyházak), melyek szabadidős programokkal, kirándulásokkal, táborokkal színesítik a település 

életét, mozgósítják az itt élőket. Helyszínként a sportpálya, Rendezvénytér-és Szabadidőpark, 

Közösségi Ház, Művelődési Ház és Könyvtár egyaránt rendelkezésre áll, ezek használatáért 

önkormányzatunk közösségi rendezvények esetében nem kér bérleti díjat. 

A civil szervezetek szintén ingyenesen használhatják ezeket a közösségi tereket. A civil 

szervezeteinkkel fontos az együttműködés, nélkülük a falusi rendezvények elképzelhetetlenek. 

Minden év júniusában (kivéve Covid időszaka) megrendezésre került a falunap, téltemetés, szüreti 

felvonulás, búcsú, falukarácsony, azonban ezek a rendezvények az anyagi források szűkössége 

végett egyre kisebb volumenűekké váltak az idei évre.   

A művelődés és a kultúra területén is sokrétű célok, feladatok körvonalazódnak: 

• A könyvtári szolgáltatás folyamatos működtetése. 

• Színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás, Nemzeti        

alkalmaink, jeles napok megünneplése). 

• Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet a település történelme, népi értékei, 

hagyományai. 

• A Néptánc együttes és a Nyugdíjas dalkör támogatása. 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 

köznevelési intézmények 

száma (intézmény 

székhelye szerint) (TS 

102) 

Sportcsarnok, 

sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési 

könyvtárak 

kikölcsönzött 

egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 105) 

db van/nincs db db 

0 igen 1 276 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

    

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

Községünk etnikai konfliktusoktól mentes. A közösségi együttélés ajánlott szabályairól az 

Önkormányzat rendeletet alkotott, melynek körében szabályozta a nyílttéri avar-égetést, a 

zajkeltés időbeli és hangossági korlátait, a zöldhulladék-szállítás időpontját és egyéb, a zavartalan 

szomszédi-lakossági kapcsolatokat elősegítő magatartásformákat. Az ajánlott normák 

honlapunkon, közösségi médiában megjelentek, a lakosság többsége egyetért velük, és 

alkalmazza, betartja azokat. Évenként néhány, szomszédok közötti vitás ügy válik nyilvánossá, 

ezek elsimításában önkormányzatunk munkatársai rutinosan járnak el.  
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

Egy életképes társadalom nem mondhat le az öngondoskodásról, ugyanakkor szereplői nemcsak 

önmagukért, hanem nehezebb helyzetben lévő embertársaikért is felelősek. A mai gazdasági 

helyzetben és a COVID árnyékában felértékelődött a szolidaritás, az adományozás és az önkéntes 

munka szerepe, miközben az összefogás a rászorulók és a bajbajutottak megsegítése érdekében 

példaértékű kezdeményezéseket hozott felszínre. 

Az önkéntes munka a járvány időszakában fontos szerepet játszott, amikor az időskorú népesség 

védelme és a karanténba kerültek ellátása érdekében az önkéntes tevékenységek közül 

felértékelődött a korábban is gyakorinak számító ügyintézés, vásárlás, betegápolás és 

idősgondozás szerepe. 

Településünkön a Vöröskereszt helyi szervezete rendszeresen tart adományosztást a rászorulók 

részére, mellette a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ ingyenes 

ruhaosztást tart a helyi védőnői rendelőben, illetve élelmiszercsomaggal támogatja a rászorulókat. 

Mint az országban általában, karácsony környékén felerősödik a szolidaritás és felelősségérzet az 

emberekben, ilyenkor alapítványok, egyházak, egyesületek és önszerveződések szerveznek 

gyűjtéseket, cipősdoboz-akciót szervezünk, illetve kívánságláda kerül az adventi koszorú mellé.  

Önkormányzatunk közmunkaprogramban foglalkoztatott segítséggel rendszeresen segít az idősek 

ellátásában, az Együtt Súrért Egyesület is kiveszi részét ebből a munkából. Az oktatási 

intézmények nevelési programjában is kiemelt figyelmet kapott a szolidaritás, hisz a gyermekek 

érzékenységét mihamarabb fel kell ébreszteni. 

 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

Községünkben nem élnek nemzetiségiek. 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

A civil szervezet, alapítványok mellett településünkön aktív munkát végeznek az oktatási 

intézmények szülői közösségei, az egyházak tagjainak szerveződései. Emellett korosztályok és 

érdeklődési körök szerint is jelen vannak a különféle csoportok: nyugdíjas klub, szeniorok által 

létrehozott néptánc-csoport, dalkör, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett 

szakkörök kisebb kreatív csoportokat generáltak, kik alkotásaikkal hívják fel magukra a figyelmet. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen nincs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportok 

szerinti megoszlását vizsgálva esélyegyenlőségi 

szempontból kiemelkedő az 50 év feletti 

álláskeresők magas aránya. 

Térségben működős potenciális foglalkoztató 

szervezetek feltérképezése és a képzési igények 

felmérése. A feltárt képzési igényekhez 

illeszkedő felnőttképzési lehetőségek 

feltérképezése a szakképesítés megszerzésének 

támogatása 

A regisztrált munkanélküliek 2/3-a tartós 

munkanélküli. 

Kompetencia-felmérést követően egyéni 

fejlesztései tervek készítése. Tervek 

megvalósításának mentorálása támogatása. 

Az adatok tükrében nagy a valószínűsége 

annak, hogy a jövedelem nélküli állapot 6 

hónapnál hosszabb ideig fennáll. 

Az álláskeresési időszak munkanélküli ellátás 

lejáratát követő időszakra jövedelempótló 

lehetőségek felkutatása. 

A regisztrált munkanélküliek között magas a 8 

általános vagy annál alacsonyabb iskolai 

végzettségűek aránya, közel 60%-uk nem 

rendelkezik szakképzettséggel. 

Kompetencia-felmérést követően egyéni 

fejlesztései tervek készítése. Tervek 

megvalósításának mentorálása támogatása 

mélyszegénységben élők romló egészségi 

állapota 

életviteli tanácsadás, szűrőprogramok 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  

A 18 év alatti lakosság 225 fő. A gyermekek aránya településünkön nem mutat az elmúlt években 

kimagasló változást. A településen található óvoda és iskola. Ezekben az intézményekben a döntő 

többséget a településen lakó gyermekek képviselik. A gyermekek veszélyeztetettségét jelző 

mutatók megfelelőek. 

 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 

táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú 

nők és férfiak 

aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 

(TS 003) 

Férfiak 

(TS 

005) 

Nők 

(TS 

007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 610 625 1235 49,39% 50,61% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   44 3,56% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 90 103 193 7,29% 8,34% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 17 15 32 1,38% 1,21% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

      

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

 

A gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciók és szabályozás szerint a 

következőket szeretnénk elmondani: 

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

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

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

* településünkön nem jellemző a gyermekek veszélyeztetettsége, utoljára 2019-ben volt erre 

példa. A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a védőnő, és a gyermekjóléti központ, oktatási 

intézmények nevelői folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek pszichológiai állapotát, 

családok körülményeit, életvitelét. 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembevétele a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 
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alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 

települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

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

intézkedések biztosítják. 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családba fogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

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

során adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek (Gyvt. 16. §), 

b) jegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 



 38 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  

* A védelembe vétel keretében gondozott gyermekek száma alacsony, a fiatalkorúak 1%-át teszi 

ki. Tartósan ugyanaz a pár család gyermeke van veszélyeztetettség okán védelembe véve. 

Településünkön az elmúlt években nem volt példa gyermekek családból történő kiemelésére, a 

felmerülő problémákat mindig sikerült orvosolni, és a gyermekek a családban maradhattak. A 

problémák nagy része mindig anyagi okokból eredt, ezt önkormányzati és jogszabályban 

meghatározott támogatásokkal sikerült orvosolni. 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális 

helyzete miatt megállapították.  

Fogyatékkal élő gyermekek számára igyekszünk helyben megoldani az alapvető oktatást, illetve 

támogatjuk a gyermekek fejlesztését, melyet helyben nem tudnak megoldani. Szoros kapcsolatot 

tart fent önkormányzatunk az Adni jó alapítvánnyal, melyen keresztül igyekszünk megkönnyíteni 

a szülők dolgát. Kupakgyűjtő szívet is helyeztünk ki a település főterén, melyben helyi fogyatékos 

gyermek számára gyűjtjük a műanyagkupakokat.  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a nevelőszülői program által jellemzik nagyrészt 

településünket, a velük kapcsolatos esetleges problémák az önkormányzati hivatal hatáskörébe 

tartoznak. Állandóság kevésbé jellemző, a gyermekek közel 50%-a cserélődik, nem tartósan 

tartózkodik az adott háztartásban.   

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2016 6 n.a. 

2017 5 n.a. 

2018 1 n.a. 

2019 0 6 

2020 0 0 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  

A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott 

feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. 

A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 111) 

Fő 

2016 n.a. 

2017 11 

2018 7 

2019 7 

2020 9 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

c)  a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  

férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban 

részesülő  

nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 

 részesülők 

összesen 

Fő Fő Fő 

2016 4 3 7 

2017 3 2 5 

2018 2 2 4 

2019 3 3 6 

2020 3 1 4 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A 

táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év 

 Ingyenes 

étkezésbe

n 

résztvevők 

száma 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

Fő Fő Fő Fő Fő Fő 

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

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

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

Önkormányzati adatok 

         

e ) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Településünkön minden kiskorú magyar állampolgársággal rendelkezik. 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Súr szempontjából nem releváns, nem élnek ilyen gyermekek a településen. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Nincs a településen szegregált telepszerű lakókörnyezet. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

A településen egy védőnői státusz van, mely helyi szakképzett védőnővel van betöltve. Ő csak a 

településünket látja el, jelenleg 193 valamelyik oktatási intézménybe járó gyermeket, illetve közel 

40 hárem év alatti gyermeket lát el munkája során. A településen élő 0-14 éves korcsoport egyenlő 

eséllyel hozzáfér a védőnő által nyújtott támogató szolgáltatásokhoz.  
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A védőnői munka színterei:  

- a tanácsadó helyiségében folyó gondozó-tanácsadó tevékenység várandós anyáknak és 

kisgyermekes családoknak  

- családlátogatáson adott tanácsadás, elvégzett gondozás, anyai tevékenységre oktatás  

- nevelési-oktatási intézményben történő szűrés, egészségnevelés 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos 

gyermekszám 

védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 n.a. - 

2017 0 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

2020 1 n.a. - 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

  

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Településünkön általános háziorvosi szolgálat működik, kimondottan gyermekorvos nem 

található. Kéthetente a védőnői rendelő területén rendel gyermekorvos. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 

gyermekek 

részére 

szervezett 

háziorvosi 

szolgálatok 

száma 

(TS 107) 

Csak felnőttek 

részére 

szervezett 

háziorvosi 

szolgáltatások 

száma 

(TS 106) 

A házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok 

száma 

(TS 108) 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek 

száma  

Felnőtt 

házi orvos 

által 

ellátott 

gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2016 1 0 0 n.a. n.a. 

2017 1 0 0 n.a. n.a. 

2018 1 0 0 n.a. n.a. 

2019 1 0 0 n.a. n.a. 

2020 1 0 0 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Az óvodában és az iskolában is van fejlesztőpedagógus. A logopédiai ellátás az utóbbi 

hosszú évek óta megoldott a településen, bár nem helyi szakemberrel. Az iskolában 1 

fejlesztőpedagógus dolgozik, aki munkaidőn kívül is végzi munkáját a fogyatékos 

gyermekekkel. A testnevelési órák programjában kiemelt szerepet kapnak a 

gyógytestnevelési feladatok, valamint az óvodai foglalkozások között is szerepel 

gyógytestnevelés. Az óvoda minden esetben segíti a rászorulókat abban, hogy családok a 

gyerekeket el tudják vinni a nevelési tanácsadóba iskolaérettségi vizsgálatra. 

 

 

d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 

csökkentő speciális szolgáltatások; 

A Kisbéri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el településünkön a gyermekjóléti 

feladatokat. A heti egy alkalommal helyben a védőnői rendelő épületében 

ügyfélszolgálatot tart, de emellett rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a faluban élő, 

szociálisan rossz helyzetben lévő családokkal. 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

A településen óvoda és általános iskola tekintetében gyakorlatilag teljes körű óvodáztatás, 

illetve iskoláztatás valósul meg. Mivel mindkét intézménytípusban egy intézmény 

található, az intézmények közötti szegregáció lehetősége ki van zárva. Intézményen belüli 

szegregáció az általános iskolában nem valósulhat meg, mert évfolyamonként egy 

tanulócsoport van. Bölcsődei ellátásra 2022-től a szomszédos Ácsteszér településen van 

lehetőség, ahol tárt karokkal várják településink  három év alatti gyermekeit is. 

 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 

beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményi 

adatgyűjtés 
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4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 

126) 

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt 

gyerekek 

száma (TS 

122) 

Működő 

családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma  

(TS 125) 

Családi 

bölcsődébe 

beírt 

gyerekek 

száma (TS 

121) 

Működő 

mini 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 

127) 

Mini 

bölcsődébe 

beírt 

gyerekek 

száma (TS 

123) 

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 

(összes) 

beírt 

gyermekek 

száma 

(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

       

f) gyermekvédelem; 

Amennyiben az alapellátásban történő családgondozás nem vezet eredményre, hatósági 

eljárás válik szükségessé a gyermek érdekében.  A Járási Gyámhivatalnál kezdeményezhet 

eljárást a gyermekjóléti szolgálat, a köznevelési intézmény, vagy az érintett család tagjai is. A 

kiskorú gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos eljárást az illetékes gyámhivatal folytatja 

le, a gyermeket szükség esetén védelembe veszi, illetve más, a gyermekvédelmi törvényben 

meghatározott hatósági intézkedést rendelhet el.  

Az elmúlt év során a jellemző problémák között továbbra a gyermekek nem megfelelő 

életkörülményei szerepelnek leginkább, a gyermek bántalmazása (fizikai és/vagy érzelmi 

rossz bánásmód, a szexuális visszaélés) nem jellemző településünkön.  

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

Súron nincs olyan intézmény, ahol a krízishelyzetben élőket el lehetne helyezni. Amennyiben 

krízishelyzet merülne fel abban az esetben a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapellátási Központtal vesszük fel a kapcsolatot. 

 

h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés; 

A fenti tevékenységekhez való hozzáférés minden gyermek számára biztosított 

településünkön. A rendezvénytér-és szabadidőpark, mezítlábas park mindenki számára 

ingyenesen használható. önkormányzatunk és az oktatási intézmények rendszeresen 

szervezett programokat biztosítanak sport-és szabadidős tevékenység biztosítása céljából. 

Iskoláskorú gyermekek számára a nyári szünidőben önkormányzati szervezésben, két 

turnusban napközis tábor, egyházi szervezésben egyhetes tálentum tábor kerül lebonyolításra, 

de ez mellett lovastábor, és egyéb tematikus táborok (az Apostoli egyház szervezésében) is 

elérhetők annak érdekében, hogy tartalmasan teljen a szünidő. A tanév során az általános 

iskolásokat osztálykirándulásokra, Erzsébet táborokba viszik a pedagógusok, de az óvodások 

számára is rendszeresen szerveznek kirándulásokat. Mindkét intézményben egészséghetet 
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tartanak évente, melyen színes programokkal készülnek az egészségtudatos életmód 

oktatására. Településünk állandó szeptemberi programja a mobilitási hét, mikor egy héten 

keresztül napi szinten kerékpáros, gyalogos, környezettudatos szabadidős tevékenységgel 

várjuk a családokat. A könyvtár intézménye szintén színes programokat nyújt az egész év 

során a gyermekek számára is, kézműves programok, író-olvasótalálkozók és egyéb 

tematikus, évszakhoz illő foglalkozásokkal várja a gyermekeket és szüleiket. 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

A gyermekétkeztetés az óvodában működő konyhán keresztül biztosított a gyermekek 

számára a hétköznapokon, illetve a szünidőben is megoldott a rászoruló gyermekek számára 

a napi egyszeri meleg étel biztosítása. 

 

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

Településünkön nem élnek eltérő kultúrájú gyermekek, helyzetüket tekintve pedig nincs 

megkülönböztetés programok terén. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése nem fordul elő. 

 

 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

Ingyenes és kedvezményes étkezés biztosítása az óvodás és az iskolás korú gyermekek 

számára. 

 

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

 

Mint már említettük a településen óvoda és általános iskola tekintetében gyakorlatilag teljes körű 

óvodáztatás, illetve iskoláztatás valósul meg. Mivel mindkét intézménytípusban egy intézmény 

található, az intézmények közötti szegregáció lehetősége ki van zárva. Intézményen belüli 
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szegregáció az általános iskolában nem valósulhat meg, mert évfolyamonként egy tanulócsoport 

van. Fogyatékkal élő gyermekek számára helyben gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, 

gyógytestnevelés érhető el, de a többi tanóra tekintetében együtt dolgoznak társaikkal. 

 

 

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű  

óvodás gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 

092) 

Hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű óvodás 

gyermekek  

aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 

093) 

Fő Fő % 

2016 38 3 7,89 

2017 44 4 9,09 

2018 47 4 8,51 

2019 45 0 0,00 

2020 50 0 0,00 

2021 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános 

iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 

tanulók száma a 

nappali 

oktatásban 

Hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos helyzetű  

tanulók aránya az 

általános iskolai 

tanulókon belül (TS 

095) 

Fő Fő % 

2016 n.a. 0 0,00 

2017 n.a. 15 12,00 

2018 n.a. 14 10,69 

2019 n.a. 4 2,94 

2020 n.a. 5 3,88 

2021 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi 

adatgyűjtés 
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4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gimnáziumi 

tanulók száma  

(TS 096) 

Hátrányos 

és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű  

tanulók 

aránya a 

gimnáziumi 

tanulókon 

belül (TS 

097) 

Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

szakközépiskolai 

tanulók 

és hátrányos 

helyzetű 

szakiskolai és  

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

száma a nappali 

oktatásban (TS 

098) 

Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

szakközépiskolai 

tanulók 

és hátrányos 

helyzetű 

szakiskolai és  

készségfejlesztő 

iskolai tanulók 

aránya a 

tanulók 

számához 

viszonyítva 

(TS 099) 

Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

szakgimnáziumi 

tanulók száma   

(TS 100) 

Hátrányos és 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű  

tanulók  

aránya a 

szakgimnáziumi 

tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2016 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2017 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2018 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2019 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2020 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

      

 

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos 

helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 

száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma 

(TS 113) 

fő fő 

2016 3 0 

2017 2 0 

2018 1 0 

2019 1 0 

2020 6 0 

2021 n.a. n.a. 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Utazó logopédus végzi településünkön a munkáját kistérségi szerződés alapján. A fejlesztő 

pedagógus helyben dolgozik. 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) n.a. 

Hány településről járnak be a gyermekek (db) n.a. 

Óvodai férőhelyek száma (fő) n.a. 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (db) 
n.a. 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap) n.a. 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma n.a. n.a. 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma n.a. n.a. 

Gyógypedagógusok létszáma n.a. n.a. 

Dajka/gondozónő n.a. n.a. 

Kisegítő személyzet n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

   

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 

korú 

gyerme-

kek 

száma 

Óvodai 

gyermekcso

portok 

száma - 

gyógypedag

ógiai 

neveléssel 

együtt (TS 

085)  

Óvodai 

férőhely-

ek száma 

(gyógype-

dagógiai 

nevelésse

l együtt) 

(TS 090) 

Óvodai 

feladatellát

ási helyek 

száma 

(gyógypeda

gógiai 

neveléssel 

együtt) 

(TS 088) 

Óvodába 

beírt 

gyermeke

k száma 

(gyógype

dagógiai 

nevelésse

l együtt) 

(TS 087) 

Óvodai 

gyógype

dagógiai 

gyerme

kcsopor

tok 

száma 

(TS 086) 

Gyógypedagógiai 

oktatásban 

részesülő óvodás 

gyermekek száma 

az integráltan 

oktatott SNI 

gyermekek nélkül 

(TS 091) 

Egy óvodai 

gyermekcsopor

tra 

 jutó 

gyermekek 

száma (TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2016 n.a. 2 60 1 38 0 0 19 

2017 n.a. 2 60 1 44 0 0 22 

2018 n.a. 2 60 1 47 0 0 24 

2019 n.a. 2 60 1 45 0 0 23 

2020 n.a. 2 60 1 50 0 0 25 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 

helyek 

Tanév 

Az általános 

iskolai osztályok 

száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a 

nappali 

oktatásban) (TS 

080) 

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással 

együtt) 

(TS 081) 

Általános iskolai 

feladat-ellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással 

együtt) 

(TS 079) 

Egy általános 

iskolai  

osztályra jutó 

tanulók  

száma a nappali 

oktatásban  

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 082) 

Más településről 

bejáró általános 

iskolai tanulók 

aránya a nappali 

oktatásban (TS 

084) 

db db db fő % 

2016 0 8 1 15,13 11,57 

2017 0 8 1 15,63 12,00 

2018 0 8 1 16,38 10,69 

2019 0 8 1 17,00 10,29 

2020 0 8 1 16,13 15,50 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

     

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a nappali 

oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 

oktatásban (TS 083) 

Fő 

2016 12 

2017 0 

2018 0 

2019 13 

2020 15 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes megkülönböztetés, intézmények közötti és egyes 

intézményen belüli szegregáció nincs jelen településünkön. 

 

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

mutatkozó eltérések; 

Településünkön egy általános iskola látja el a feladatot. Az országos mérési eredmények 

alapján az azonos lakosságszámú településekhez viszonyítva jó tanulmányi eredményt érnek 

el diákjaink, melyet a kompetenciamérések is bizonyítanak. A továbbtanulás 100 %-os. 

Mindemellett vannak rosszabb tanulmányi eredményt produkáló diákjaink, s bár az 

évismétlésre bukás kevésbé jellemző, pótvizsgára mindig szükség van főként felsőbb 

osztályos tanulókesetében. 

 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

A szociálisan rászoruló fiatalok esetében, akik felsőoktatásban tanulnak, az Önkormányzat a 

Bursa Hungarica által biztosított lehetőségekhez anyagilag hozzájárul. Így a főiskolás, 

illetve egyetemista fiatalok támogatást kapnak tanulmányaikhoz. 

 

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 

gyerekházat 

rendszeresen igénybe 

vevő gyermekek száma 

Tanoda 

szolgáltatást 

rendszeresen 

igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 

gyermekjóléti 

szolgáltatást igénybe 

vevő kiskorúak 

száma 

Szünidei 

étkeztetésben 

részesülő gyermekek 

száma (TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. 4 

2017 n.a. n.a. n.a. 2 

2018 n.a. n.a. n.a. 2 

2019 n.a. n.a. n.a. 1 

2020 n.a. n.a. n.a. 1 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az RGYK jogosultsági feltételei szerint élnek a 

településen anyagi szempontból hátrányos 

helyzetű gyermekek 

A törvény által biztosított kereteken belül 

étkeztetés támogatása, kedvezmények 

biztosítása. 

Rosszabb tanulmányi eredmények korrepetálás, iskolai szakkörök szervezése 

A fogyatékkal élő, illetve SNI-s gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése korlátozott 

Felzárkóztató órák, szakirányú pedagógusok 

alkalmazása. Nevelési tanácsadó és 

gyógypedagógiai szakszolgáltatás sűrűbb 

elérhetőségének biztosítása. 

Óvodás korú gyermekek szünidei elhelyezése Ügyeleti rendszer kiépítése, óvodai napközi 

biztosítása szünidő esetén 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, (ezek között is 

kiemelt szerepet foglal el az Alaptörvény 66.§ és 70.§ és a Munka Törvénykönyv 5.§), de a nők és 

férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak 

feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és a férfiak közötti társadalmi 

egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető. 

 

Esélyegyenlőségi problémák, melyekkel a nők találkozhatnak: 

- az egyenlőtlen családi feladatmegosztás 

- a 45 év felettiek esetében a változó képzettségi követelményeknek való megfelelés 

- a pályakezdők szakmai tapasztalatának hiánya 

- a munkahelyről történő hosszabb idejű távolmaradás (gyermekvállalás) 

- a jövedelmek, a munkahelyi előmenetel lehetőségének egyenlőtlensége 

 

A településen sok az anyagi szűkösségben élő család. Ezeknek a családoknak szintén fontos 

lehetőség, hogy a korai fejlesztést megvalósító óvodáztatás elérhető legyen. Akadályozza a nők 

munkaerő-piaci szerepvállalását, hogy nagyon kevés a női munkaerőt foglalkoztatni képes helyi 

gazdasági szereplő. A településen élő nők többsége csak úgy tud munkát vállalni, hogy vállalja a 

napi ingázást. 

A település életében fontos lenne a nők munkavállalási esélyeinek javítása, a tartós 

foglalkoztatás és érvényesülés lehetőségének bővítése, valamint a munka és a magánélet 

összeegyeztetésére szolgáló intézkedések bevezetése. 

A nők nagy valószínűséggel akkor sem tudnának a férfiakhoz hasonló eséllyel munkához jutni, 

ha lenne számukra foglalkoztatási lehetőség. Ugyanis a családi, magánéletbeli feladatok és 

felelősségek egyoldalúan a nőket terhelik. Mivel általában egyedül ők látják el a gyerekeket, az 

időseket, sőt magukat a dolgozó, vagy álláskereső férfiakat, emiatt a nők sokkal érzékenyebbek a 

munkahely lakóhelytől való távolságára. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők foglalkoztatási szintje Magyarországon jelentős mértékben elmarad az Unió átlagától. 

Míg az Unió átlaga a nők foglalkoztatási arányát tekintve átlaga 58,2 %, addig Magyarországon 

ugyanez az érték csak 50,6% volt. A településen élő aktív korú álláskereső nők körében az iskolai 

végzettség elmarad a férfiakétól. Különösen magas a tartós munkanélküliek körében a 8 általános 

iskolai végzettséggel nem, vagy csak azzal rendelkező nők aránya. Bár az elmúlt évben a 

statisztika adatok szerint a mérleg nyelve kiegyenlítődik, de a tapasztalatok sajnos mást mutatnak 

– az álláskereső, munkanélküli nők aránya a településünkön magasabb, mint a férfiaké. 
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5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  

állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  

(TS 033) 

Nők aránya  

(TS 034) 
Összesen 

% % % 

2016 1,3 3,09 2,20% 

2017 2,86 2,17 2,52% 

2018 0,86 2,19 1,53% 

2019 1,98 4,13 3,06% 

2020 3,76 4,56 4,16% 

2021 3,97 2,86 3,42% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

 
 

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők  

(a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált munkanélküliek aránya 

(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön belül 

(TS 058) 

% % 

2016 26,32 60 

2017 40,91 66,67 

2018 38,46 80 

2019 46,15 50 

2020 55,56 45 

2021 43,33 38,46 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2016 19 1 

2017 22 1 

2018 13 2 

2019 26 2 

2020 36 6 

2021 30 2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

 A Kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya munkába állást segítő tevékenységet is ellát. 

Folyamatosan tájékoztatást ad az érdeklődőknek a foglalkoztatást segítő programokról, 

képzésekről, illetve kéri önkormányzatunkat ezek propagálására, melynek eleget is teszünk. 

 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők szegénységi kockázata lényegesen magasabb 

az átlagnál, körükben a tartós és passzív munkanélküliség is gyakori, sok esetben nem látnak 

reményt a munkára, ezért egy idő után már nem is keresnek, amely egyre jobban megnehezíti az 

elhelyezkedési lehetőségeiket. Súron számukra a közfoglalkoztatásba történő bevonás az egyik 

lehetőség, valamint idényjellegű mezőgazdasági munkák a környező települések gazdaságaiban. 

 

 

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

 

A nők hátrányos helyzetével nemcsak foglalkoztatás, hanem a jövedelmi viszonyok terén is 

találkozhatunk. Magyarországon az alkalmazásban álló férfiak és nők átlagos fizetése között 

mintegy 20-25% különbség tapasztalható a férfiak javára.  

Bérkülönbség településünkön hátrányos megkülönböztetés miatt nincs, mivel a férfiak és a nők 

az Önkormányzat érdekkörébe tartozó intézményeknél azonos illetménnyel kerülnek 

foglalkoztatásra. 

 

 

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

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó napközbeni kisgyermek ellátásoknak 

nélkülözhetetlen szerepük van a szülők munkába állásában. 

A gyermekvállalás, a kisgyermeknevelés nagymértékben befolyásolja a nők munkaerőpiaci 

esélyeit. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei 

férőhelyek száma.A településen a korai fejlesztés bölcsődei szolgáltatása nem elérhető, de a 

szomszédos Ácsteszéren már igénybe vehetik a bölcsődei szolgáltatásokat a súri szülők gyermekei 

is. 

Az aktív korú nők munkavállalását a településen nagyban segíti az óvodáztatás megfelelő 

színvonala, a férőhely mennyiségének köszönhetően nem fordulhat elő, hogy helyhiány miatt nem 

veszik fel azt a gyermeket, amelynek édesanyja munkavállalás céljából szeretné a napközbeni 

ellátást igényelni. 

A Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi tervében a család és a munkahelyi kötelezettségek 

összehangolása érdekében előmozdítja a GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkavállalók 

beilleszkedését, a szabadságok kiadásánál figyelembe veszi az óvodai és az iskolai szünetet. 
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5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma (TS 109) 

0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

db fő fő 

2016 1 n.a. - 

2017 0 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

2020 1 n.a. - 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

  

 

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú 

táblázatból 

Év 

Működő, önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 

gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményi 

adatgyűjtés 

   

 

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 

munkahelyi 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 

126) 

Munkahelyi 

bölcsődébe 

beírt 

gyerekek 

száma (TS 

122) 

Működő 

családi 

bölcsödei  

férőhelyek 

száma  

(TS 125) 

Családi 

bölcsődébe 

beírt 

gyerekek 

száma (TS 

121) 

Működő 

mini 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 

127) 

Mini 

bölcsődébe 

beírt 

gyerekek 

száma (TS 

123) 

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 

(összes) 

beírt 

gyermekek 

száma 

(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani 

szükséges a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló 

intézkedéseket. 

A településen önálló védőnői státusz áll rendelkezésre. Egy fő védőnő segíti az anyákat a 

gyermektervezésében, gyermekváráskor, csecsemő ellátásában és a kisgyermekek nevelésében, 

egészséges életmódjuk kialakításában. A védőnői hálózat feladata a családtervezés, anya- és 

gyermekgondozás. A leendő szülők számára a védőnők a gyermekgondozással kapcsolatos 

ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, 

családlátogatások formájában. A védőnők a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és 

gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. Segítséget nyújtanak a szociális juttatások 

megismerésében. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

A családon belüli erőszak számtalan módon megvalósulhat, leggyakrabban fizikai-, szexuális, 

érzelmi-, lelkierőszakként, a bántalmazott személy pénzügyi-, családi, baráti-, kapcsolatának 

korlátozásaként jelentkezhet. A nemekre érzékeny adatok gyűjtése általában nehézséget okoz. 

Különösen igaz ez a családon belüli erőszakra, illetve a nőket érintő munkahelyi zaklatás 

területére. További nehézséget okoz, hogy a településen nincs olyan jellegű civil önszerveződés és 

az önkéntes szerepvállaláson alapuló közösség, akik a tényfeltárásban és a szükségletfelmérésben 

szerepet tudnának vállalni. 

Az esélyegyenlőségi tervezés szempontjából az lenne lényeges, hogy a település a nemek közötti 

esélyegyenlőséget minőségbiztosítási szempontként értelmezze minden fejlesztési és egyéb 

közösségi programban. 

A családon belüli erőszak visszaszorítását nehezíti az a körülmény is, hogy a megtörtént 

erőszakos esetek csupán töredéke jut a hatóságok tudomására.  

 

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

otthona) 

A településen nincs lehetőség ilyen jellegű szolgáltatás igénybe vételére, legközelebb a 20 km-re 

található Kisbéren működik Családok Átmeneti Otthona. Szükség esetén a családsegítő szolgálat 

segít az elhelyezésben. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A hét fős súri képviselőtestületben két nő vesz részt a döntéshozatalban. A települési 

képviselőtestületek viszonylatában ez esélyegyenlőségi szempontból kedvező állapot.  

A női képviselő jelenléte növeli annak az esélyét, hogy a település stratégiai tervezésében nagyobb 

szerepet kapjon a nemek közötti egyenlőségre való törekvés. Az óvodában dolgozók 100%-a nő, 

míg az iskolában a 16 pedagógusból 12 fő nő. A közművelődés terén is hölgyeket alkalmat 

önkormányzatunk, valamint a Polgármesteri hivatal dolgozói a polgármester kivételével szintén 

nők.  
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák a településen nem jellemzőek, ezért az 

önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A nők sokkal érzékenyebbek a munkahely, 

lakóhelytől való távolságára. 

Fontos a közösségi közlekedés környékbeli 

munkalehetőségekkel történő összehangolása, a 

menetrend folyamatos felülvizsgálata, továbbá 

kooperáció más szolgáltatókkal, az esetleges 

helyi vállalkozók munkába fuvarozásba történő 

bekapcsolása érdekében. 

Magas a tartós munkanélküliek körében a 8 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 

nők aránya. 

A környékbeli munkáltatók körében a 

kifejezetten nők számára elérhető 

munkahelyekre a vállalkozók által jelzett 

képzési igényeire építve, felnőttképzési 

lehetőségeket kell megnyitni. 

A településen magas a többgyermekes családok 

aránya, ezért a nők számára a családi és 

munkahelyi kötelezettségek összehangolása 

problémát okoz. Különösen annak fényében, 

hogy más településre kell utazniuk munkát 

vállalni. 

A közösségi szociális munka módszereivel, 

közösségi felügyeleti megoldásokat érdemes 

kidolgozni. Olyan önkéntességen alapuló 

szolgáltatásokat kell keresni, amely képes 

helyettesíteni a 0-3 éves korosztály számára a 

hiányzó helyi bölcsődéztetést. 
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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 településen a születések száma az elmúlt öt évben nem haladta meg a halálozások számát, de 

számottevően nem is kevesebb. A betelepülésekben dominál a fiatal korosztályokhoz tartozó 

háztartás.  

Az időskorú populációban a nők felülreprezentáltak. A település korösszetételét jól jelzi az 

öregedési index, amely bőven 100 alatti értéket mutat, vagyis a település a népesség teljes 

létszámának stagnálása mellett, összetételében fiatalodik. 

A lakónépesség korösszetételén alapuló létszámadatokat összegezve azt állapíthatjuk meg, hogy 

nagy valószínűséggel nincs a településen olyan ellátatlan ember, aki életkora alapján munkát már 

nem tud végezni és emellett minden más ellátásból kiszorulna.  

A nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma jóval meghaladja az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő 

emberek számát a településen. Ez az adat arra utal, hogy számos esetben részesülnek a településen 

élő emberek egyéb jogcímen megszerzett nyugdíjszerű ellátásban. 

 

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 

összesen) 

Öregedési index 

%  

(TS 030) 

2016 167 182 91,76% 

2017 171 183 93,44% 

2018 170 190 89,47% 

2019 175 193 90,67% 

2020 193 216 89,35% 

2021 199 226 88,05% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 064) 

Összes 

nyugdíjas 

2016 110 171 281 

2017 109 175 284 

2018 107 170 277 

2019 115 173 288 

2020 113 164 277 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 

alapuló 

ellátásban 

részesülő 

férfiak száma 

(TS 067) 

Életkoron 

alapuló 

ellátásban 

részesülő nők 

száma 

(TS 068) 

Öregségi 

nyugdíjban 

részesülő 

férfiak 

száma 

(TS 069) 

Öregségi 

nyugdíjban 

részesülő 

nők száma 

(TS 070) 

Özvegyi és 

szülői 

nyugdíjban 

részesülő 

férfiak száma 

(TS 071) 

Özvegyi és 

szülői 

nyugdíjban 

részesülő 

nők száma 

(TS 072) 

Időskorúak 

járadékában 

részesítettek 

havi átlagos 

száma (fő) 

 (TS 134) 

2016 13 0 70 122 0 18 n.a. 

2017 15 1 69 123 0 16 0 

2018 16 0 67 122 0 16 0 

2019 14 0 76 129 1 15 0 

2020 16 0 76 129 0 10 0 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: 

TeIR, 

KSH 

Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

A 60 év feletti nyilvántartott álláskeresők száma hirtelen megugrott az elmúlt év során, de számuk 

települési szinten nem kiemelkedően magas, vagyis ez az adat nem utal kiugró elhelyezkedési 

nehézségekre. Ettől függetlenül a település elhelyezkedését tekintve nehézségekbe ütközik az 

idősödő munkavállalók elhelyezkedése. Más szempontból településünkön viszonylag nagy számú 

nyugdíjas folytat nyugdíj melletti kereső tevékenységet is. 

 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 

összesen 
19 22 13 26 36 30 

41-45 év (TS 042) 
Fő 4 7 1 2 3 3 

% 21,05% 31,82% 7,69% 7,69% 8,33% 10,00% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 1 2 0 0 5 4 

% 5,26% 9,09% 0,00% 0,00% 13,89% 13,33% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 4 1 3 2 2 0 

% 21,05% 4,55% 23,08% 7,69% 5,56% 0,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 2 3 1 0 3 3 

% 10,53% 13,64% 7,69% 0,00% 8,33% 10,00% 

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 1 2 1 10 11 9 

% 5,26% 9,09% 7,69% 38,46% 30,56% 30,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 

 

A településen Nyugdíjas Klub működik. Többször szerveznek kirándulásokat, kulturális 

programokat, melyeken mindig magas a részvételi arány. A DJP Ponton a számítógép 

használatának ismeretét sajátíthatták el vállalkozó szellemű nyugdíjasaink, valamint seniortánc és 

népdalkör is szerveződött számukra. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

településünkön nem fordult elő. A legtöbb környékbeli munkáltatónál azonbanl kevéssé, vagy 

egyáltalán nem aknázzák ki az idősebb munkaerő tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. Az 

idősödő munkavállalók munkavállalással, munkavégzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét 

főként a romló egészségi állapotból és a képzettségbeli hiányosságokból eredő problémákra 

vezetik vissza a munkaadók, amely problémák költségessé teszik az idősödő munkavállalók 

alkalmazását. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 

Az idős embereknek az életkor előrehaladásából természetszerűleg fakadó egészségügyi 

problémái különösen indokolják, hogy számukra kiemelten biztosított legyen az egészségügyi, 

ápoló-gondozó ellátásokhoz való hozzáférés. Az idősek szolgáltatásokhoz való hozzáférését, 

különösen a gyógyászati segédeszközökkel közlekedőkét, nagymértékben befolyásolja az épített 

környezet akadálymentessége. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

Az idősek többségének a kultúrára, szórakozásra már nagyon kevés pénz jut, az egyre növekvő 

rezsiköltségek, gyógyszerkiadások miatt nemigen gondolnak szórakozásra. Igyekeznek 

kihasználni a Nyugdíjas Klub adta lehetőségeket, ahol ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen 

jutnak kulturális és szórakozási lehetőséghez. 

 

c) idősek informatikai jártassága; 

 

Településünk a Digitális Jólét Programon keresztül több szinten biztosítja az idősek számára az 

informatikai felzárkóztató programokat. Az ezeken részt vevők biztonsággal böngésznek az 

interneten, használják a közösségi oldalakt. Sajnos széles réteg számára – leginkább a 65 év 

felettiek közül- még mindig bizalmatlanság áll fent a modern informatikai eszközökkel szemben.  
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d) a generációk közötti programok. 

 

A településünkön megvalósuló önkormányzati rendezvények programjainak összeállításánál 

ügyelünk a generációs különbségek csökkentésére. Ezeken a rendezvényeken a legkisebbektől 

kezdve a legnagyobbakig képviseltetik magukat településünk lakói, mint nézők, és mint szereplők 

is. Az óvodások, az iskolások, a tánccsoport tagjai, a nyugdíjasok műsoraikkal színesítik a 

rendezvényeket.  

 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülők száma (Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal) 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban 

részesülő nők száma (TS 

064) 

Összes nyugdíjas 

2016 110 171 281 

2017 109 175 284 

2018 107 170 277 

2019 115 173 288 

2020 113 164 277 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

Év 

65 év feletti 

lakosság száma 

(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 

ellátásban 

részesülő  

időskorúak 

száma (TS 

129) 

Házi 

segítségnyújtásban  

részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 

étkeztetésben  

részesülők száma  

(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 167 0 0 38 

2017 171 0 0 40 

2018 170 0 0 34 

2019 175 0 0 28 

2020 193 0 0 21 

2021 199 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 

Tstar   

   

 

 
 

 

 

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

településen 

 

A településen az októberi Idősek napja kivételével nincs kimondottan a célcsoportot részére 

szervezett települési program, inkább a széles korcsoportot megmozgató programokat részesítjük 

előnyben. Ellenben a Nyugdíjas klubon belül szervezett programok száma emelkedő tendenciát 

mutat az utóbbi években. Munkájukat önkormányzatunk lehetőségeihez képest segíti, így büszkék 

lehetünk rá, hogy 2022-ben önkormányzatunk elnyerte az Idősbarát önkormányzat díjat, melyhez 

szeretnénk a jövőben is méltóak lenni. 

Amire eddig is odafigyeltünk, de a jövőben fokozottan szeretnénk vele foglalkozni különféle 

programok keretében, azok a következők: 
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-  az egészségfejlesztéshez szükséges szemlélet és tudatosság erősítése. Hangsúlyt kell 

fektetni az alkalomszerű szűrések, szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok 

biztosítására, a népbetegségnek számító betegségek kiszűrésére, különösen a vércukor, 

vérnyomás, koleszterin stb.; védőoltások beadására (influenza ellen). 

- életmód tanácsadás, az egészségfejlesztő közösségi programok, szűrővizsgálatok, 

amelyek lehetőségek biztosítanak az egészséges életmód és lelki egészség megőrzésére, 

valamint nagyban hozzájárulnak az elsődleges és másodlagos megelőzéshez, valamint az 

egészség megőrzéséhez.  

- Az idősek biztonságának védelme, a lakásbetörések megelőzése, a 60 év felettiek 

áldozattá válásának elkerülése. Az idős állampolgárok a bűnelkövetések szempontjából 

fokozott veszélynek kitett csoport. Tapasztalataink szerint kevés ismerettel rendelkeznek a 

potenciális veszélyeket illetően. Feladat az idősek részére az áldozattá válás megelőzését 

szolgáló ismeretek terjesztése, felhívni a figyelmüket a fokozottan veszélyeztető 

bűncselekmények jellegére, részükre figyelemkeltő előadások, ismeretterjesztő anyagok 

minél szélesebb körben történő eljuttatása. Ezért fontos a személyes biztonság, a saját 

tulajdon védelmében történő segítségnyújtás. 

 

Az időseket a Nyugdíjas klub közössége fogja össze. Heti rendszerességgel tartanak 

összejöveteleket a művelődési házban, melynek klubszobáját ingyenesen biztosítja részükre az 

önkormányzat. Részt vesznek megyei és területi nyugdíjas találkozókon, minden évben ezekből 

egy Súron kerül megrendezésre. Itt táncos zenés program várja a tagokat. Rendszeresen járnak 

buszos kirándulásokra a klub szervezésében. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az idősek a bűncselekményeknek fokozottan ki 

vannak téve 

tájékoztatás, segítségnyújtás 

Az adatok megerősítik az idősödő 

munkavállalók munkaerő-piaci 

veszélyeztetettségét. 

Keresni kell a lehetőséget a településen élő 

idősödő munkavállalók felnőttképzés keretében 

történő foglalkoztathatóságot növelő képzésére 

A kortársközösségbe szerveződés szintje a 

település élő 60 év feletti emberek körében nem 

éri el a 20%-ot. 

Emelni kell a településen élő 60 év feletti 

személyek körében a kortársközösségekbe 

történő bekapcsolódást. 

Az idősebb generáció részvétele a 

döntéshozatalban alacsony fokú. 

Az idősek számára infókommunikációs 

képzések szervezése, amennyiben lehetséges a 

képviselőtestület mellé konzultációs célból 

idősügyi tanácsot alakítani. 

egyedüllét, magányosság, kapcsolatok 

szűkössége 

számítógépes ismeretek elsajátítása, 

jelzőrendszer kiépítése 

elszegényedés családsegítő szolgálat által lehetőségek 

ismertetése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Az elmúlt években figyelve a változásokat, megállapítható, hogy évről évre kevesebb a 

megváltozott munkaképességűek száma. Magyarázhatja a jelenséget az, hogy a település 

korösszetételében alacsony arányt tesznek ki az idősek, emellett fiatalodási folyamat figyelhető 

meg, mert a születési adatok tartósan felülmúlják a halálozási számokat. A megváltozott 

munkaképességűek helyi foglalkoztatási lehetőségét nehezíti a munkahelyek alacsony száma 

mellett az, hogy nincs a településen 20 főnél több alkalmazottat foglalkoztató piaci szereplő. Ezért 

nincs rehabilitációs hozzájárulásra kötelezett munkáltató, amely a törvény támogatásával 

foglalkoztathatna megváltozott munkaképességű embert. 

Emellett a fiatalos összetételű településen jelenleg munkaerő túlkínálat van, amely szintén 

nehezíti a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci részvételének versenyképességét. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek 

ellátásaiban 

részesülők száma - 

Férfiak (TS 061) 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek 

ellátásaiban 

részesülők száma - 

Nők (TS 062) 

Összesen 

2016 20 27 47 

2017 20 31 51 

2018 20 29 49 

2019 19 25 44 

2020 17 23 40 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  

fogyatékkal élők száma 

Év 

Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek száma  

(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezmény kimondja, hogy a 

fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra 

jogosult. Településünk önkormányzata nem tesz különbséget fogyatékossággal élők 

foglalkoztatását illetően, de sem közfoglalkoztatásban, sem egyéb módon nem alkalmaz 

jelenleg fogyatékossággal élő munkavállalót, mivel nem jelentkezett igény rá. 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 

lehetőségei erősen behatárolódtak. A foglalkoztatásukat nehezítik a széleskörű 

fogyatékossági típusok és fokozatok. Településünkön jelenleg nincs ilyen jellegű 

foglalkoztatás, de a környékbeli lehetőségeket figyelemmel kísérjük. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Súr Község Önkormányzathoz, információk szerint az egyenlő Bánásmód Hatósághoz sem 

érkezett megkeresés olyan ügyben, amikor hátrányos megkülönböztetés érte volna a 

foglalkoztatás vagy egyéb más területen a fogyatékkal élő személyeket. 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

A Kistérségi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata figyelemmel 

kíséri az igényeket, szükség esetén pedig biztosított a házi segítségnyújtás. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása a szociális törvény alapján, már nem 

önkormányzati hatáskörbe tartozó intézkedésnek minősül, így erről adatot szolgáltatni nem áll 

módunkban. A számukra megállapítható pénzbeli és természetbeli szolgáltatásokról az érintettek 

tájékoztatást kapnak, és igénybe is veszik azokat. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

  

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése; 

 Településünkön háziorvos, egy fogorvos, egy gyógyszertár és védőnővel ellátott védőnői 

szolgálat látja el az egészségügyi alapszolgáltatásokat. Az egészségügyi rehabilitációs 

ellátások igénybevételére helyben nincs lehetőség, ez a fogyatékkal élő emberek számára 

csak utazással hozzáférhető. A közösségi közlekedés azonban a fogyatékkal élő személyek 

számára nem akadálymentes. A szakorvosi járóbeteg ellátás a kisbéri. Batthyány Kázmér 

Szakkórházban érhető el. Együttműködési megállapodás jött létre központi orvosi ügyelet 

fenntartásáról, mely szintén kisbéren működik. 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

A településen a közterületek, a középületek és a közszolgáltatások egyenlő esélyű 

hozzáférése a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek számára nem 

teljes körűen biztosított. A lift esete értelmezés kérdése: lépcsőjáró lifttel rendelkezünk, 

azzal biztosítható az emeletre történő feljutás (ugyanezzel a többi intézmény esetében is 

megvalósítható a fizikai akadálymentesítés.). Az egészségügyi intézmények, 

közművelődési intézmények, gyógyszertár esetében biztosított az akadálymentes feljárás. 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 

lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

Akadálymentesség a fent leírtak szerint valósult meg intézményeinkben, az 

önkormányzatnak szándékában áll a legfontosabb közszolgáltatások 

akadálymentesítésének megvalósítása. Azonban forráshiány miatt ezeknek a céloknak a 

megvalósítása késik. Az önkormányzat, illetve a társulások honlapjai nem 

akadálymentesítettek. 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

Az önkormányzati munkahelyek akadálymentessége a fentiek szerint valósult meg a 

Polgármesteri Hivatal épülete sajnos nem rendelkezik akadálymentesítéssel. 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

A fentiek akadálymentesítettsége nem teljes körűen biztosított, míg az új fejlesztések 

esetében már megoldott ez a probléma, a régi járdák felújítására, akadálymentesítésére 

keressük a megoldásokat. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

Sajnos sem speciális közlekedési megoldásokra, sem fogyatékosok nappali intézményének 

működtetésére nincs mód a településen. 

 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Önkormányzatunk rendkívüli települési támogatás formájában pénzügyi segítséget biztosít. 
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7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

A közösségi programokon való részvétel minden szempontból biztosított a fogyatékossággal 

élők számára is, de külön számukra szervezett program az arányaikra való tekintettel nem valósul 

meg településünkön. 

 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

Közlekedésük szempontjából a járdák felújítása egy nagyon fontos feladat, valamint a teljes 

akadálymentesítés, melyre folyamatosan keressük a pályázati forrásokat. 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

középületek, közterültek, közszolgáltatások 

komplex akadálymentesítése nem megoldott. 

pályázati ablakok igénybevételével, 

forrásszerző képesség növelése az 

akadálymentesítés megvalósítása érdekében. 

Mivel a településen nagyon kevés a fogyatékkal 

élő személy, a fiatalabb generációk körében 

tapasztalati úton nem alakul ki az érzékenység 

az esélyegyenlőség célcsoportja iránt.  

Érzékenyítő programok szervezése az 

esélyegyenlőség célcsoportjainak problémája 

iránt. 

Honlapunk nem akadálymentesített akadálymentes honlap kialakítása (pályázatok 

nyomon követése) 

 

 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közlekedés belterületi járdákon, utakon Belterületi útjaink, járdáink javítása sikeres 

pályázat segítségével oldódhat meg 

Szabadidő hasznos eltöltése, generációk 

találkozása 

Pályázatfigyelés olyan közösségi rendezvények 

megtartásához, ahol minden generáció 

megtalálja az igényeinek megfelelő programot 

Korszerűbb egészségügyi intézmények, 

széleskörűbb szolgáltatások elérésével 

Egészségügyi intézményeink korszerűsítése 

szintén pályázati segítséggel valósul(t) meg 

Rászorulók, mélyszegénységben élők 

támogatása 

A Belügyminisztérium által évről-évre 

meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázatra 

minden alkalommal pályázunk, egyéb források 

felkutatása 

Üres. önkormányzati telkek hiányában a 

letelepedésre nincs lehetőség  

Új utca nyitása, melyben CSOK-kal 

megvásárolható önkormányzati telkek kerülnek 

kialakításra 

Településüzemeltetés terén kötelező feladataink 

elvégzése, a közterületek fenntartása megfelelő 

eszközpark hiányában nem hatékony 

Eszközpark felújítása, bővítése pályázati 

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

társadalmi felelősségvállalása 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó szervezetek, 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma); 

Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, a helyi lakosság nagy 

számban vesz részt azok programjain. Az önkormányzat a civil szervezetek függetlenségét 

elismeri és tiszteletben tartja, valamint lehetőségeihez mérten támogatja a szervezeteket, és 

azok rendezvényeit. A partneri viszonynak köszönhetően aktív társadalmi, kulturális élet 

jellemzi a községet.  

A szféra társadalmi szerepvállalása megjelenik a szabadidős, kulturális és 

sporttevékenység színterén, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítésében (Don Bosco ELIE). Aktív részesei a 

tehetséggondozásnak, ellátják a fiatalok, ifjúsági csoportok érdekképviseletét, 

érdekvédelmét. 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

Nyilvántartásba vett civil szervezetek a településünkön: 

Együtt Súrért Egyesület, FICSAK Súr, Táncsics Sporthorgász Egyesület, Alapítvány a Súri 

Általános Iskoláért, Don Bosco Esélyegyenlőségi Labdarúgó Iskola Egyesület. Ezek 

mellett önszerveződési formában működik az óvodás és az általános iskolás gyermekek 

szülei által szervezett Szülői Közösség, valamint a Nyugdíjas Klub. 

A települési községi rendezvények szervezésében, lebonyolításában a szervezetek közösen 

vesznek részt, segítik az önkormányzat munkáját, de saját programokkal is színesítik a 

település életét. 

Nemzetiségi önkormányzat nem működik településünkön, így részvétele nem releváns. 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

Településünk aktív tagja a Kisbéri kistérségnek, jó kapcsolatot ápol a környező 

településekkel, kölcsönösen segítjük egymást rendezvények szervezésénél, és részt is 

veszünk egymás programjain. Ezt az együttműködést szeretnénk a jövőben is folytatni, sőt 

kiterjeszteni. Ezen felül konkrét, szoros kapcsolatban állunk a következő szervekkel: 
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Bakonyalja Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület – pályázatok, pályáztatás 

Ácsteszér Község Önkormányzata – bölcsődei ellátás 

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ – esélyegyenlőség 

József Attila Megyei Könyvtár Tatabánya – kulturális tevékenység, könyvtárellátás 

Nemzeti Művelődési Intézet – kulturális, szabadidős tevékenység biztosítása 

Digitális Jólét Központ – helyi DJP Pont üzemeltetése, informatikai, digitális 

felzárkóztatás területe 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Súr esetében nemzetiségi önkormányzat híján nem releváns 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

FICSAK Súr: 

 fiatal családok szabadidős tevékenységének színesítése 

 egészségfejlesztés szabadidős és sport tevékenységek szervezése, lebonyolítása 

 konferenciák, táborok szervezése 

Együtt Súrért Egyesület: 

 idősek ellátása,  

 egészség- és környezettudatos életmód biztosítása, 

 önkéntesség népszerűsítése. 

 egészségfejlesztés szabadidős és sport tevékenységek szervezése, lebonyolítása 

 rendezvények, képzések lebonyolítása a helyi kulturális értékek bemutatása a 

településen élők bevonásával.  

            Alapítvány a Súri Általános Iskoláért 

 élménypedagógiai foglalkozások és szociális készségfejlesztés 

 drogprevenció, bűnmegelőző tevékenység 

 alternatív pedagógiai módszerek, a művészet és sport általi fejlesztési technikák 

terjesztése. 

 egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztés 

 

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

For-profit szereplők nem vesznek részt az esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

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 HEP elkészítésének folyamatába; 

A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a településen dolgozó szociális, 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek, egyházak, civil 

szervezetek képviselői. A HEP elkészítése, illetve a következtetések levonásának 

áttekintése közösen történt. 
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 

HEP Fórumot. 

A település honlapján az anyag előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatást adunk és 

észrevételi lehetőséget biztosítunk. Elfogadása előtt a településen dolgozó szociális, 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek, egyházak, civil 

szervezetek képviselői folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, kikérik véleményüket. 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 

TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 

közzéteszi, honlapján megjelenteti. 

a) Súr község esélyegyenlőségi programja nyilvános, megtekinthető Súr község 

honlapján (www.sur.hu ) valamint az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján. Kézhez 

kapják a közreműködő partnerek, és a jogszabályban meghatározott felettes szervek. 

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

észrevételeinek megismerésére lakossági fórumot rendezünk. 

 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas 50 év feletti álláskereső- arány 

Magas a tartós munkanélküliek aránya 

Alacsonyan iskolázott munkanélküliek 

Az egészségügyi állapot folyamatos 

romlása 

Foglalkoztatók feltérképezése 

Egyéni fejlesztési tervek készítése 

Lehetséges képzések feltárása, 

mentorálás 

életviteli tanácsadás, szűrőprogramok 

Gyermekek 

Sok az anyagi szempontból hátrányos 

körülmények között élő gyermek 

Gyermekek szünidei elhelyezése, 

szabadidő hasznos eltöltése, 

Korlátozott hozzáférés egyes 

szolgáltatásokhoz fogyatékkal élőknél, 

meleg étel biztosítása, 

étkeztetés támogatása, támogatások, 

kedvezmény biztosítása, 

ügyeleti rendszer, óvodai napközi 

lehetőségének kidolgozása 

szakirányú pedagógusok, nevelési 

tanácsadó, szakszolgálat fokozott 

jelenlétének biztosítása 

Idősek 

Munka-erőpiaci veszélyeztetettség 

Digitális képzetlenség 

Kapcsolatok szűkössége, alacsony 

részvétel a szerveződésekben 

Magas kockázatú áldozattá válás 

Egészségesebb öregkor 

 

 

Foglalkoztatási lehetőségek feltárása 

Digitális kompetenciák fejlesztése 

Kortárs közösségek népszerűsítése, 

jelzőrendszer használata 

Fokozott tájékoztatás 

 

Nők 

Munka- és lakóhely közötti távolság 

Munkanélküliség a gyermekek 

elhelyezése, alacsony iskolai végzettség 

végett 

Családi és munkahelyi kötelezettségek 

összeegyeztetése 

Kooperáció személyszállítókkal, 

menetrend felülvizsgálata 

Nagycsaládosok részére helyi 

munkahelyteremtés lehetőségét vizsgálni 

 

Fogyatékkal 

élők 

Nincs komplex akadálymentesítés 

Ifjabb generáció nem ismeri a 

fogyatékosok életvitelét 

Akadálymentes honlap 

Forrásszerzés a megvalósításhoz 

Érzékenyítő programok szervezése 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

Közlekedés belterületi útjainkon; 

Generációkat összefogó szabadidős 

tevékenységek körének bővítésére;  

Korszerű egészségügyi intézmény; 

Rászorulók, mélyszegénységben élők 

támogatása 

közterületek karbantartása 

építési telkek kialakítása 

 

 

Pályázati források felkutatása, 

kihasználása mindegyik beazonosított 

probléma kezelésére 
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Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők száma ne növekedjen. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szociális körülményeinek javítását, szabadidejük hasznos 

eltöltéséhez lehetőséget kívánunk biztosítani. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek társadalmi szerepvállalására, hasznosságérzetük növelésére, 

szociális körülményeikre. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családi állapotból adódó hátrányos megkülönböztetést. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetének megismertetésére, annak tolerálására, 

illetve a települést élhetővé szeretnénk tenni részükre is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A B C D E F G H I J K L 

Intézke-
dés 

sorszá-

ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A cél összhangja 
más helyi 

stratégiai 

dokumentumokkal 
 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 

stratégiákhoz  

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 
felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósí-

tásának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósí-

tásához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 

megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 

együttműködés 

bemutatása 

 0.  Településszintű probléma 

1 Gyalogos és 

önkormányzati 
tulajdonú utakon a 

közlekedés javítása 

Rossz állapotú 

járdák a főút mentén 
és a mellékutakon 

közlekedésbiztonság 

növelése 

Költségvetési 

koncepció 

településrendezési 

terv 

Magyar Falu 

Program pályázat 

Közmunkaprogram és 

pályázatok 
segítségével felújítási 

munkálatok 

Önkormányzat, 

polgármester 
2027. 

december 

31. 

Biztonságos 

közlekedés, 

felújított 

útszakaszok, járdák 

hossza 

Humán, 

pénzügyi, 

technikai 

A probléma 

folyamatos 
kezelésével 

hosszú távú 

fenntarthatóság 

- 

2 Szabadidő hasznos 

eltöltése 

Lehetőség 

szabadidős 

tevékenységek 
körének bővítésére 

Ne a közösségi 

oldalak használata 

legyen az elsődleges 
szórakozási 

lehetőség 

Költségvetési 

koncepció, 

egyesületek 
céltevékenysége 

Élhető települések 

pályázat 
Olyan közösségi tér 

kialakítása, ahol a 

legkisebbektől a 
legnagyobbakig, 

mindenki megtalálja a 

számára kedvező 
elfoglaltságot 

Önkormányzat, 

civil 

egyesületek, 
oktatási 

intézmények 

vezetői 

2027. 

december 

31. 

Mozgósítás 

bármelyik 

korosztályból 

Pénzügyi Folyamatos 

pályázatfigyelés 

és 
programszervezés 

- 

3 új lakóterület 

kialakítása 

Településünkön 

nincsenek üres, 

eladó önkormányzati 

telkek 

Fiatalok, betelepülni 

vágyók számára 

letelepedés 

lehetősége 

településrendezési 

terv 
- Új utca nyitásával 

építési telkek 

kialakítása, melyek 

megvásárolhatók 

lesznek a Falusi CSOK 

segítségével is 

Önkormányzat, 

polgármester 
2027. 

december 

31. 

növekvő lélekszám, 

fiatalodó település 

pénzügyi, 

technikai 

hosszú távú - 

4 Kommunális 
feladatellátás 

eszközparkjának 

korszerűsítése 

Eszközparkunk 
elavult, hiányos, 

gépesítés hiányában 

egyre inkább 
nehezedik a 

feladatellátás 
 

 

Parkosított 
közterületek 

fenntartása, kötelező 

önkormányzati 
feladatok ellátása 

Költségvetési 
koncepció 

település arculati 

kézikönyv 

Magyar Falu 
Program 

Parkosított 
közterületek 

fenntartása, 

köztisztasági 
feladatainak 

ellátásának  

Önkormányzat, 
polgármester 

2027. 

december 

31. 

Környezeti értékek 
megőrzése, Élhető, 

turisztikailag is 

hívogató 
településkép 

kialakítása  

 

Pénzügyi hosszú távú, 
folyamatos 

- 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
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5 Szociális támogatás 

biztosítása 

A téli tüzelővel nem 

rendelkező 
hátrányos helyzetűek 

száma magas a 

településen, 
gyermekek 

étkeztetése nem 

mindig megoldott 

A téli hideg 

enyhítése a 
rászorulók 

lakásaiban, napi 

egyszeri melegétel 
biztosítása 

Szociális rendelet 

 

Szociális tűzifa 

pályázat 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

Kérelem benyújtása, 

bizottsági döntés 
szociális rászorultság 

alapján 

Önkormányzat, 

polgármester 
Folyamatos szociális biztonság 

erősödése 

Humán, 

pénzügyi, 

technikai 

Folyamatos  - 

   

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 A 
mélyszegénységben 

élő és 50 év feletti 

tartós 
munkanélküliek 

arányának 

csökkentése 

magas a tartós 
munkanélküliek 

aránya 

Alkalmi és fekete 
munka 

visszaszorítása 

szociális 
körülmények 

javítása 

szociális rendelet Nők és Férfiak 
Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 
Stratégia  

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia 

1. Munkaügyi 
Központtal 

kapcsolatfelvétel 

2. Adatgyűjtés, 
célcsoportok felmérése 

 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Polgármesteri 
Hivatal - 

jegyző 

Munkaügyi  
 

folyamatos Munkanélküli 
regisztráltak száma 

 

Humán és 
technikai 

Folyamatos  
 

- 

2 Iskolázatlanság 

felszámolása a 

munkanélküli 
lakosok körében 

 Az alacsony 

iskolázottságú 

lakosság nem tud 
munkába állni.  

munkanélküliek 

arányának 

csökkentése, 
élhetőbb 

körülmények, 

szociális helyzet 
javulása 

Költségvetési 

koncepció 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 

Stratégia 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 

 Helyzet felmérés. 

Kapcsolatfelvétel az 

érintett célcsoport 
tagjaival 

foglalkoztatók 

iskolázottsági 
igényeinek felmérése, 

képzések felkutatása, 

mentorálási 

tevékenység a tanulás 

során 

 

polgármester, 

munkaügyi 

központ, DJP 
Pont 

munkatársai 

folyamatos A munkanélküliek 

számának 

csökkenése, javuló 
mutatószámok, 

iskolázottabb 

lakosság 
 

Humán, 

technikai, 

pénzügyi 

hosszú távú 

 

- 

3 A 

mélyszegénységben 

élők egészségügyi 
állapotának javítása 

a 

mélyszegénységben 

élők kevésbé 
törődnek 

egészségükkel, 

illetve anyagi 
helyzetük sem 

biztosítja az 

egészségügyi 
ellátások 

igénybevételét. 

egészségesebb, 

szociális téren 

fejlettebb lakosság,  

eü. rendelet, 

szociális rendelet 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia  

Országos 
Fogyatékosságügyi 

Program (2015-

2025) 

 

egészségi állapot 

felmérése az érintett 

lakosság körében, 

életviteli tanácsadás 

szűrőprogramok 

egészségügyi 

szakdolgozók, 

háziorvos, 
védődő 

folyamatos egészségügyi 

statisztikai adatok 

Pénzügyi, 

humán és 

technikai 

hosszú távú - 
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 II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Gyermekszegénység 

megszüntetése 

Egyre több gyermek 

nő fel olyan 
családban, ahol 

anyagi gondok 

vannak jelen, 
támogatásra 

szorulnak étkeztetés, 

iskoláztatás, 
öltöztetés és az élet 

több területén. 

Minden 

gyermeknek 
legalább napi egy 

meleg étkezés 

biztosítva legyen, 
rendelkezzenek az 

évszaknak 

megfelelő 
ruházattal, 

megszűnjön az 

anyagi helyzetből 
eredendő hátrányos 

helyzete az oktatás 

és a mindennapi élet 
terén 

Költségvetési 

koncepció 
Szociális rendelet 

Gyermekvédelmi 

rendelet 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

 Adatgyűjtés 

Állapot felmérés 
Szociális étkeztetés 

biztosítása, ruhaosztás, 

digitális környezet 
biztosítása 

 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Önkormányzat 

2025. 

december 
31. 

az érintett 

gyermekek 
létszámának 

csökkenése;  

szociális kérelmek 
száma 

 

Humán, 

pénzügyi, 
technikai 

Folyamatos  - 

2 Egyenlő eséllyel a 

felnőttkor felé  

A kisebb-nagyobb 

fogyatékkal élő 

gyermekeknek 
korlátozott a 

hozzáférésük egyes 

szolgáltatásokhoz, 
fejlesztésükhöz nem 

minden esetben 

megfelelő a szülői 
háttér sem 

A fogyatékkal élő 

gyermekek helybeli 

fejlesztésének 
biztosítása, utaztatás 

mellőzése, 

fejlesztési 
lehetőségek, 

tanácsadó szolgálat 

megismertetése az 
érintett családohhal 

Gyermekvédelmi 

rendelet 

pedagógia 
program 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

Környezettanulmányok 

az érintett családoknál 

felvilágosítás 
fejlesztési 

lehetőségekről 

szakirányú 
pedagógusok, nevelési 

tanácsadó szolgálat 

fokozott jelenlétének 
biztosítása 

Jogi segítségnyújtás  

Önkormányzat, 

Gyermekjóléti 

Központ, 
oktatási 

intézmények 

vezetői 

2025. 

december 

31. 

érintett gyermekek 

létszáma, 

fogyatékosságok 
mértékének 

csökkenése 

Humán Folyamatos  - 

3 Tartalmas 
gyermekkort – a 

szabadidő hasznos 

eltöltésével 

Szünidőben és 
hétvégén egyre 

kevesebb az olyan 

elfoglaltság a 
gyermekek részéről 

mely a 

szocializálódást 
segíti helyette a 

virtuális térben töltik 

a legtöbb időt 
időszakokban.  

Tartalmas időtöltés, 
új ismeretek 

megszerzése, egyéni 

kompetenciák 
felszínre hozása, 

összetartó 

gyermekközösségek 
kialakulása 

Oktatási 
intézmények 

pedagógiai 

programja, helyi 
szoc.rendelet és 

gyermekvédelmi 

rendelet 

Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia  

Erzsébet a Kárpát- 

medencei 
gyermekekért 

Alapítvány 

programja 

Gyermektáborok 
működtetése 

különböző civil 

szervezetek által, 
részvétel ingyenes, 

szabadidős 

foglalkozások 
könyvtár, műv.ház, 

szervezésében 

települési 
gyermekprogramok 

 

 

Iskola ifjúsági 
felelőse 

Könyvtár 

vezető 

civil 

szervezetek 

vezetői,  

2027. 
december 

31. 

programok és az 
azokon résztvevők 

száma 

 

Humán, 
technikai, 

pénzügyi 

Folyamatos 
pályázatfigyelés 

és 

programszervezés 

A Kisbéri 
Kistérség 

Önkormányzataival 

közös programok 
szervezése, 

megoszlik a 

szervezési díj, 
egymás 

rendezvényeire is 

elvisszük a 
gyermekeket. 
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 III. A nők esélyegyenlősége  

1 A nők 

munkavállalási 
lehetőségeinek 

fokozása 

A férfi 

munkavállalókkal 
szemben rosszabb a 

nők helyzete a 

munkaerőpiacon. 
alacsonyabb a 

bérezés. A 

kisgyermekes anyák 
visszafoglalkoztatása 

a munka világába 

nem mindig 
lehetséges a 

távolság, a 

gyermekek 
elhelyezése végett.   

javítani a nők 

társadalmi 
helyzetén, nagyobb 

anyagi biztonság 

elérése számukra, 
hasznosság érzet 

növelése 

- - Célcsoport felmérése 

Kismamák, nők 
tájékoztatása a 

jogszabályi 

feltételekről, képzési 
lehetőségekről  

Tájékoztatás 

Álláskereső klub 
működtetése 

Bölcsődébe történő 

gyermekelhelyezés  

Önkormányzat, 

Munkaügyi 
Központ 

2027. 

december 
31. 

munkanélküli 

ellátásban 
részesülők száma, 
 

Humán Folyamatos  Ácsteszér Község 

Önkormányzatával 
közösen biztosítani 

a helyi gyermekek 

bölcsődei ellátását, 
hogy az édesanyák 

vissza tudjanak 

menni a munkába 

2 Helytállás a 

családban és a 

munkahelyen 

Családi és 

munkahelyi 

kötelezettségek 
összehangolása 

problémát okoz a 

családanyáknak 

Családi 

körülmények ne 

akadályozzák a 
munka világában 

történő 

érvényesülést  

Szociális rendelet 

Munkaügyi 

Központtal 
történő 

megállapodások 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 

Stratégia 

Adatgyűjtés 

 Programok, fórumok, 

lehetőségek feltárása 
Folyamatos 

tájékoztatás 

Munkaügyi 

Központ  

Családsegítő  

2027. 

december 

31. 

munkerőpiacon 

részt vevő 

családanyák száma 
 

Humán Folyamatos  - 

4 Baba-Mama Klub A kismamák sokat 
vannak egyedül 

gyermekeikkel. 

Társadalmi 
kapcsolatokat 

nehezen tudnak így 
építeni. Fontos a 

gyermek közösségi 

életre nevelése 
mielőtt óvodába 

megy. 

Kismamák 
szocializálódása, 

szociális 

kapcsolatok 
erősödése 
szabadidejük 
hasznos eltöltése, 

tapasztalatcsere, 

- - Igény felmérés 
Baba-Mama Klub 

működtetése, 

programok szervezése 
Folyamatos 

tájékoztatás a 
lehetőségekről 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Védőnők 

Óvoda, 
bölcsőde 

Művelődési 
ház 

2027. 
december 

31. 

Szívesen maradnak 
3 évig otthon (ha 

anyagi lehetőségük 

engedi) a 
kismamák. Jobb 

anya-gyermek 
kapcsolat, nem 

maradnak egyedül 

az anyukák a 
problémáikkal, 

megoszthatják 

azokat, tanácsokat 
kaphatnak. A 

gyerekek 

megszokják a 
közösséget, a közös 

játékot 

 

 

Humán és 
technikai 

folyamatos - 
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 IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Egészségesebb 

öregkor 

Életvitel és életmód 

változtatása nélkül 
nem sikerülhet egy 

egészségesebb 

öregkor kialakítása. 
Mozgáshiány, 

társadalmi, 

közösségi élettől 
való elzárkózás. 

Egészségesebb 

öregkor, aktívabb  
időskorú lakosság,, 

mentális egészség 

biztosítása 

Szociális rendelet 

egyesületi 
alapszabályt 

 Felmérni az idősek 

helyzetét 
Programok szervezése, 

rövid túrák, mozgással 

kapcsolatos programok 
– tánc 

Folyamatos ösztönzés 

Együtt Súrért 

Egyesület 

2025. 

december 
31. 

Egészségesebb idős 

korosztály 

Humán és 

technikai, 

pénzügyi 

Folyamatos  - 

2 Digitális 

kompetenciák 

fejlesztése 

Az idősebb 

korosztály lemaradt 

a digitális ismeretek 
terén 

szabadidő hasznos 

eltöltése, lépéstartás 

a kor fejlődésével  

- pályázati 

dokumentáció 

- Digitális fejlesztő 

foglalkozások 

szervezése, 
informatikai 

eszközökhöz 

hozzáférés biztosítása 

 DJP Pont 

munkatársai 

2025. 

december 

31. 

résztvevők száma helyszín, 

infrastruktúra 

biztosítása DJP 
program által 

igény szerint 

folyamatosa 

-  

3 Idősen is aktívan Az idősek közül 

többen –főleg az 

egyedülállók -

elzárkózva élnek, 
szűkösek a 

társadalmi 

részvételeik, 
kapcsolataik. A 

korosztályok között  

nincs áthidalás 

Aktív részvételt a 

település életében, 

az idősek adják át 

tudásukat a fiatalabb 
korosztálynak, 

szűnjön meg a 

magányosság, 
zárkózottság az 

érintett 

korosztálynál 

Közösségi 

szolgálatról 

megállapodás a 

középiskolákkal, 

Együtt Súrért 

Egyesület 

alapszabálya 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia, 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia 

Kortárs közösségek 

feltérképezése, 

jelzőrendszer 

használat, 
népszerűsítése, 

Nyugdíj klub toborzó 

tevékenysége,  
Közös programok 

szervezése 

Együttműködés a 
korosztályok között, 

akár az. 50 órás 
közösségi szolgálat 

teljesítésével 

Együtt Súrért 

Egyesület 

Nyugdíjas 

Klub 
Önkormányzat 

 

2025. 

december 

31. 

programba bevont 

idősek száma 

Humán és 

technikai 

Folyamatos  - 

4 Biztonságos 

„Szép”kort 

Sok az egyedül élő 

idős ember, illetve 
azok az idősek, akik 

nem tudják magukat 

és otthonukat 
megvédeni. 

Jóhiszeműségükből 

adódóan gyakran 
válhatnak áldozattá 

Idősek vagyoni 

biztonságának 
növelése, házalók, 

csalók esélyeinek 

megszüntetése. 
Tájékozott és 

körültekintő 

időskorú társadalom 
kialakítása 

Szociális rendelet 

Közbiztonsági 
rendelet 

- Helyzetfelmérés, 

jelzőrendszer kiépítése,  
Rendőrséggel, 

polgárőrséggel 

együttműködve 
segíteni az idősek 

személyi és vagyoni 

védelmét. 
Felvilágosítás 

személyes beszélgetés, 

fórumok keretében 

önkormányzat, 

bűnmegelőzési 
szervek, 

nyugdíjas klub 

2025. 

december 
31. 

3 év alatt 

jelentősen 
csökkenő 

áldozatszám. 

Idősek személyi és 
vagyon 

védelmének 

növekedése 

Humán és 

technikai 

folyamatos - 
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 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége  

1 Akadálymentes 

információ 
áramlást! 

Jelenleg az 

önkormányzat 
honlapja nem 

akadálymentes. 

Akadálymentes 

honlapon mindenki 
egyenlő eséllyel 

tájékozódhat a 

települést érintő 
hírekről, 

információkról 

Költségvetési 

rendelet 

Országos 

Fogyatékosságügyi 
Program 

költségforrást 

felkutatni,  

polgármester 2024. 

december 
31. 

látogatottsági 

adatok növekedése 

Humán, 

technikai, 
pénzügyi 

A honlap 

folyamatos 
működtetése 

- 

2 Települési 

tolerancia nap 

A fiatal 

generációban nem 
alakult ki az 

érzékenység, mivel 

nincs fokozottan 
jelen helyi szinten a 

fogyatékosság 

problémája 

tolerancia növelése Költségvetési 

rendelet 
pedagógiai 

programok 

Országos 

Fogyatékosságügyi 
Program 

Tolerancia nap 

megszervezése, 

kapcsolatfelvétel a 

CSEÖH tatbányai 

szervezetével 

oktatási 

intézmények 
vezetői, 

művelődési 

ház vesztője 

2025. 

december 
31. 

résztvevők száma, 

program 
sikeressége 

anyagi 

erőforrás, 
helyszín, 

kommunikáció, 

média, reklám, 
együttműködési 

készség 

Folyamatos 

évente egy 
alkalommal 

- 

3 Akadálymentes 

település 

A településen nem 

megoldott a komplex 

akadálymentesítés 

akadálymentesítés 

megvalósítása 

pályázati kiírások, 

költségvetési 

rendelet 

Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program 

forrásszerzés, 

pályázatok felkutatása 

a megvalósítás 

érdekében, kivitelezés 

polgármester 2027. 

december 

31. 

a település több 

középülete, 

közterülete válik 

akadálymentesítetté 

pénzügyi, 

technikai, 

humán 

hosszú távú 

fenntarthatóság 

- 

4 Segítsük a 

fogyatékkal élők 

részvételét a munka 
világában 

A munkáltatók sok 

esetben nincsenek 

tisztában azzal, hogy 
a fogyatékkal élők 

foglalkoztatása 

számukra 
előnyökkel jár. A 

fogyatékkal élők 

nem keresnek 
hatékonyan munkát, 

nem hisznek 

magukban. 

Felvilágosítás 

Célcsoport 

bevonása a munka 
világába, egyenlő 

esély biztosítása 

 

- Országos 

Fogyatékosságügyi 

Program 

Adatgyűjtés 

Munkáltatók 

felkutatása, akik 
foglalkoztatnának 

fogyatékkal élőket 

Összekapcsolni a 
munkáltatókat a 

lehetséges 

munkavállalókkal 
Munkáltatók és 

célcsoportok 

tájékoztatása a 
lehetőségekről 

 

Fogyatékkal 

élőket 

képviselő 
szervezetek 

Családsegítő 

Szolgálat  

munkaügyi 

központ 

képviselője 

2027. 

december 

31. 

fogyatékkal élők 

elhelyezkedésének 

adatai 

Humán  Folyamatos  - 

 



3. Megvalósítás 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket 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. 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, 

- 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 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, dokumentálása, kommunikálása 
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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 HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség 

esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A 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. 

 

 

 

 

A HEP Fórum összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 közös önkormányzat jegyzője, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, 

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 

 

3.3 Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

3.4 Nyilvánosság 

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.  
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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 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. 

3.5 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 

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 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. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
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3.6 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 megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 
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