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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 
Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 63/A. § értelmében a településeknek rendelkezni kell esélyegyenlőségi programmal, 
mely feltárja és elemzi a település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási 
pontokat, és öt évre szóló intézkedési terv mentén határozza meg a teendőket azok 
kezelésére. 
Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai 
vagy európai uniós támogatásban részesülhessen. 
 
Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 
beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program része és az intézkedési terv alapja az 
a helyzetelemzés, mely képet ad a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, 
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemzés során 
feltárt problémák komplex kezelése érdekében kell a beavatkozásokat megtervezni, 
lehetőséget adva a felülvizsgálatra, az esetleges változtatásokra. 
 
A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi 
területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok 
tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a 
nőkre és a fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi 
csoportokra is. 
 
A program elkészítéséhez szükséges esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a 
rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott 
területen, és megállapítsa, hogy a településen élő hátrányos helyzetű lakosság a teljes 
lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, 
területi, egészségügyi mutatókkal rendelkezik és ezek alapján az adott település milyen 
esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd. 
 
Az intézkedési terv a településen állandóan, vagy hosszabb ideig élő, hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének nyomon követését, valamint esélyegyenlőségének előmozdítását 
szolgáló intézkedéseket tartalmaz, különösen: 

 az oktatás és a képzés területén jelentkező problémák megszüntetésére, 

 az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció 
megváltoztatására, 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítására, 

 munkaerőpiaci, tevékenységi szegregáció kiküszöbölésére, 

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 
esélyeik javítására, 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és 
az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében, 

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, 
illetve a közügyek irányításában. 
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Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Perkáta olyan településsé váljon, ahol senki nem 
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett 
tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, 
valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott 
szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes 
társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az 
esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 
 

A település bemutatása 

Fejér megyében, a Mezőföld keleti peremének 
völgyekkel szabdalt lösz fennsíkján települt 
Perkáta, melynek neve kelta eredetű. A 
vaskorszak kelta településrendszerének egyik 
lakott helye. Az I-IV. sz-ban a rómaiak foglalták 
el a területet, de a népvándorlási mozgalmak 
nyomait is követni tudjuk itt. 

A XIII-XVI. sz-ban kun szálláshely volt, a hantosszéki kunkapitányság részeként. Régi 
nevének említése először Ozorai Pipo temesi főispán oklevelében fordul elő 1417-ben. A 
török hódoltság idején elnéptelenedik a község, kiűzésük után pedig délszlávok és főleg rác 
telepesek érkeztek ide. Szorgalmuk nyomán jelentős községgé fejlődött, amihez földrajzi 
helyzete, éghajlati adottságai is nagyban hozzájárultak. 

A település múltjában a XVIII. sz. utolsó negyedétől a Győry család játszotta a 
legnagyobb szerepet. Mária Teréziától Radványi Győry Ferenc (IV.) 1775. június 25-én kapta 
meg Perkátát, ahová vincéseket telepít le, iskolát alapít, saját költségén római katolikus 
templomot építtet. 

A lakosság száma az 1800-as évek elejétől napjainkig 3500-6000 fõ között mozog, a 
nagyközség lakóinak száma ma 4024 fő, a lakások száma pedig 1573, területe 7452 ha, 
ebből belterület 436 ha, mezőgazdasági jellegű település.  

Perkáta nagyközség Fejér megye délkeleti részén helyezkedik el, a Mezőföld Duna-Sárvíz 
közti területén, a Dunaújvárosi löszhát délnyugati peremén. A község központi belterülete 
a löszös halomvidék és a síkság határát követő Hosszú-völgy bal partján fekszik 140 m 
tengerszint feletti magasságban. Területe lapos hordalékkúp-síkságból és ellöszösödött 
eróziós-deráziós halomvidékből áll. 

A település felszíni vízfolyásai mind időszakosak. Területének mintegy kétharmad része a 
Cikolai-vízrendszeren keresztül a Duna felé csapódik le, talajvízben azonban viszonylag 
gazdag. 
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A löszön és a löszös talajképző kőzeten jó termékenységű talaj képződött, az elterjedt 
talajtípus a csernozjom. 

Értékeink, küldetésünk 

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

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

A HEP helyzetelemző részének célja 

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

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: 
Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó 
részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

 alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

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

 előírásaira. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 
következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 
stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen 
jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia. 
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Az EU 2020 stratégia1 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia 
az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, 
fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az 
esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének 
teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá 
kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig 
azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és 
társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés 
reális veszélyt jelent.  
 
Nemzeti Reform Program2 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a 
nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti 
reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, 
továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést 
hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, 
milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.3 A 
Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának 
szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia4 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 
megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, 
hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, 
romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, 
kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, 
a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a 
gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, 
szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia5 

                                                           
1 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – 
Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
2 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 

www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-
A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  
3 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-

type/index_hu.htm  
4 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) 

Budapest, 2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
5 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; 

www.biztoskezdet.hu  

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_következő_lépés%20(SzKT%2020).pdf
http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_következő_lépés%20(SzKT%2020).pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, 
hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési 
esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell 
prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban 
korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus 
megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program6 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 
Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, 
hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló 
intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 
lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a 
kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó 
konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja 
megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 
(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 
felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika 
hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és 
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia 
megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről 
az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.  

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. által 
előírt, hatályos HEP bemutatására van szükség. Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 
63/A. §-a rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében a 
helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogadott el, melyet 2 évente át kellett tekinteni és szükség esetén 
felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. törvény módosította, így az 
esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az Ekbtv. 31. §-ába került át.  
 
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény 
keretei között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési 
készség erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi 
felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez 
kötheti. E részben ezeket a képviselő-testületi, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 
rendeleteket is szükséges bemutatni. 
 
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) 
rendelkezik. 

                                                           
6 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, 2008. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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

 
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, 
tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után 
szükséges annak leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az 
esélyegyenlőség megvalósítását.  
 

 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 
értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a 
képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá. 

 

 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek 
elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

 Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 
1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési 
önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére 
biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 
koncepciót készít. 

 

 Köznevelés-fejlesztési terv7 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben 
minden községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége 
volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és 
az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak 
igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A 
köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az 
óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok 
készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 
tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az 
Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a 
helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el 
megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési 
tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen 
működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői 
és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-
fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az 

                                                           
7 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését 
(Mnkt. 24. §) 

 

 Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes 
településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a kerületi 
képviselő-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy éven 
belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló 
településfejlesztési stratégiájáról. 

 

 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési 
önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön 
jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a 
helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 
elfogadásával látják el. 
 

 Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a 
településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek 
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az 
országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település 
alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának 
javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési 
önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv 
módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti 
szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások 
egységes tervbe foglalásáról. 
 

 Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés 
összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a 
település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési 
döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, 
amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció 
elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-
művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az 
ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a 
értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a 
városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált 
településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia 
meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a 
különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 
partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, 
elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a 
megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 
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2.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Demográfiai mutatók 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén    

 Fő Változás 

2014 3949 bázis év 

2015 3987 100,96 % 

2016 3914 98,17 % 

2017 3876 99,03 % 

2018 3887 100,28 % 

2019 3943 101,44 % 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
A 
lakónépesség számában 2014. évről a 2015. évre emelkedés, majd az elkövetkezendő három 
évben nagymértékű csökkenés látható. A 2019. évben ismét emelkedés következett be a 
lakónépesség számában. 
 
Az állandó népesség számának alakulása: 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)

Korcsoport 

Fő

Férf iak Nők

1951 2043 3994 48,85% 51,15%

109 2,73%
315 300 615 7,89% 7,51%
61 70 131 1,53% 1,75%

1227 1146 2373 30,72% 28,69%
132 143 275 3,30% 3,58%
216 384 600 5,41% 9,61%

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők és 

férf iak aránya (%)

Összesen
(TS 0301)

Férf iak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

Állandó népesség száma (férf iak TS 0300, nők TS 0302)

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férf iak TS 0306, nők TS 0307)

15-17 éves (férf iak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férf iak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férf iak TS 0312, nők TS 0313)
65 év felet ti (férf iak TS 0314, nők TS 0315)

16%

3%

63%

7%

11%

Állandó népesség - férf iak életkori megoszlása

1 2 3 4 5

15%

3%

56%

7%

19%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

1 2 3 4 5
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A település nő és férfi lakosainak arányát összehasonlítva megállapítható, hogy a 18-59 éves 
korosztályban a férfiak aránya magasabb az állandó népességhez képest. A 15-17 éves, a 60-
64 éves korosztályban a nők és férfiak aránya egyenlő az állandó népességhez képest. A 65 
év feletti korosztályban a nők aránya magasabb.  
 

F
o
r
r
á
s
:
 
T
e
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R
,
 
K
S
H-TSTAR 

 
Az 
öregedési 
index azt 
jelzi, hogy 
100 fő 14 
éven alulira 
mennyi 65 
éven felüli 
fő jut. 
Amennyibe
n 100 alatti 
az index, 
akkor 
túlsúlyban 
vannak a 14 
éven 
aluliak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 éven 
felüliek vannak többen, a település elöregedő. Az öregedési index 2014-től 2018-ig 
folyamatosan emelkedik, majd a 2019. évben minimálisan csökkent. Perkáta 
népességszerkezete fiatalos, mivel 2014. évtől 2018. évig az öregedési index értéke 89 % és 97 
% között mozgott. Érdekességképpen megemlíthető, hogy a 2014. évben volt az öregedési 
index a legalacsonyabb 89,18 %-kal. 
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

2014 569 638 89,18%

2015 578 630 91,75%

2016 590 617 95,62%
2017 594 616 96,43%
2018 600 615 97,56%
2019 610 633 96,37%

65 év felet ti állandó lakosok 
száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index (%)
(TS 0401)
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A táblázat alapján megfigyelhető, hogy a 2016. évben és 2017. évben volt jelentősebb 
elvándorlás. A 2019. évben viszont a településre vándorlások száma volt magasabb. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év Egyenleg

2014 46 -0,25 -18400,0% 53

2015 35 -0,25 -14000,0% 40

2016 36 -9,89 -364,0% 37
2017 37 -4,74 -780,6% 54
2018 25 1,75 1428,6% 49
2019 54 0,5 10800,0% 36

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Állandó jellegű 
odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vet ítet t 

száma
(TS 0602)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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10000,0%

15000,0%

Belföldi vándorlások egyenlege (fő)

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

2014 -7 122,25 -129

2015 -5 129,75 -135

2016 -1 136,5 -138
2017 -17 99,25 -116
2018 -24 91 -115
2019 18 68,75 -51

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes 
szaporodás (fő)

(TS 0703)
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Minden 

évben a halálozások száma meghaladja az élve születések számát. A halálozások száma 
2015-ben volt a legmagasabb, 2019-ben a legalacsonyabb. Az élve születések száma a 2019. 
évben volt a legmagasabb. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

„Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 
részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest 
Intézet, 2012,. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása az 
alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában 
is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, 
illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves 
korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza.  
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. 
A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi 
probléma.  
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 
hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 
tartozik. 
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A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 
mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 
teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 
kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.” (Cserti-Csapó-
Orsós 2012.) 
 
E terület vonatkozásában a következőkben szükséges áttekinteni azokat az alapvető 
jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi 
ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: 
Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak 
megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a 
szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, 
továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és 
jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására 
vonatkozó szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A 
törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások 
rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási 
szabályokat. 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad 
megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek 
feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek 
sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni 
és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel 
Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt 
kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.  

 
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az 
Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. 
és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 
olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 
nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül 
kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat 
lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható 
személyeket, csoportokat. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok 
hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. 
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Jövedelem8: 
„4. § (1) E törvény alkalmazásában 
a) jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c) 
bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.” 

 
Vagyon9: 

„b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá 
vagyoni értékű jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát  
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon 
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 
(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően e törvény alkalmazásában nem minősül 
jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. 
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön 
ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes 
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések 
alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő 
munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel.” 

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 

                                                           
8 Szt. 4. §-a 
9 Szt. 4. §-a 
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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 fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében 
külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást 

nyújt. 
 
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – 
törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 
 
Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § 
- 23. § 
 
Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét 
jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás 
felvételi eljárása keretében, stb.  
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget 
tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az 
Ebktv. értelmében nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a 
munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden 
lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a 
lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók 
meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, 
amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben 
részesítési szabályok meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 
nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként 
változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált 

területen.  
 

 
A fenti táblázat, illetve diagram alapján megfigyelhető, hogy az álláskeresők száma a 2014. és 
a 2016. év között folyamatosan csökkent, majd 2019-ig folyamatosan emelkedett. A férfi 
álláskeresők száma minden évben magasabb volt a nő álláskeresők számához képest. 2014-
től 2016-ig mind a férfi álláskeresők száma, mind a nő álláskeresők száma csökkent, majd 
2016-tól 2019-ig emelkedett.  
 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

15-64 év közöt ti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartot t álláskeresők száma (fő)

Összesen Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2014 8,35 10,86 19 1464 17532,93% 1402 12909,76% 2866 14919,31%
2015 8,89 11,79 21 1459 16411,70% 1410 11959,29% 2869 13873,31%
2016 9,47 12,08 22 1441 15216,47% 1397 11564,57% 2838 13169,37%
2017 6,97 8,75 16 1424 20430,42% 1375 15714,29% 2799 17805,34%
2018 6,41 8,5 15 1420 22152,89% 1359 15988,24% 2779 18638,50%
2019 4,86 6,75 12 1415 29115,23% 1352 20029,63% 2767 23832,90%

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartot t álláskeresők száma korcsoportok szerint

2014 2015 2016 2017 2018 2019

308 278 286 214 198 163

Fő 30,25 32,5 26,25 18,75 18 16,25

% 9,82% 11,68% 9,17% 8,76% 9,08% 9,98%
Fő 30,5 29,75 35 24,75 23,75 16,25
% 9,90% 10,69% 12,23% 11,57% 11,98% 9,98%

Fő 36,75 32,75 35,75 23,5 19 16
% 11,93% 11,77% 12,49% 10,98% 9,58% 9,83%

Fő 29 32,5 33,5 27 17 19,25
% 9,42% 11,68% 11,70% 12,62% 8,58% 11,83%
Fő 29 30,25 39,5 25,25 25,25 18,5

% 9,42% 10,87% 13,80% 11,80% 12,74% 11,37%
Fő 45,75 48,25 41,25 29,5 20,5 19,25
% 14,85% 17,34% 14,41% 13,79% 10,34% 11,83%

Fő 33,75 41 45,75 38 35,5 20,25
% 10,96% 14,73% 15,98% 17,76% 17,91% 12,44%
Fő 2,25 4,75 5,5 6,25 20,25 14,75
% 0,73% 1,71% 1,92% 2,92% 10,21% 9,06%
Fő 25,75 3,5 5 4,25 7,25 6,25

% 8,36% 1,26% 1,75% 1,99% 3,66% 3,84%
Fő 45 23 18,75 16,75 11,75 16
% 14,61% 8,27% 6,55% 7,83% 5,93% 9,83%

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal
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A 20 év alatti álláskeresők száma a 2014. évről a 2015. évre minimálisan emelkedett, majd 
2019-ig folyamatosan csökkent. A 20-24 év közötti álláskeresők száma 2014. évről 2015. évre 
0,79 %-kal csökkent, majd a 2016. évre 1,54 %-kal emelkedett. Ezt követően folyamatos 
csökkenés figyelhető meg ebben a korosztályban. A 25-29 év közötti álláskeresők számának 
változása hasonlóképpen alakult, mint a 20-24 év közötti korosztály. 
A 30-34 év közötti álláskeresők száma 2014-től 2016-ig minimálisan emelkedett, 2016-ról 
2017-re 0,92 %-kal csökkent, 2017-től 2018-ra 4,04 %-kal csökkent, 2018-ról 2019-re 3,25 %-kal 
emelkedett. 
A 35-39 év közötti álláskeresők száma 2014-ről 2015-re 1,45 %-kal emelkedett, 2015-ről 2016-
ra nagymértékben emelkedett, 2016-ról 2017-re jelentősen csökkent. 2018-ban 2017-hez 
képest nem változott, 2019-ben ismét jelentősen csökkent. 
A 40-44 év közötti álláskeresők száma 2014-ről 2015-re 2 fővel emelkedett, majd 2015-ről 
2016-ra 7 fővel csökkent, 2016-ról 2017-re 11 fővel csökkent, 2017-ről 2018-ra 9 fővel tovább 
csökkent, 2018-ról 2019-re alig csökkent. 
A 45-49 év közötti álláskeresők száma 2014-től 2016-ig folyamatosan emelkedett, 2016-tól 
2019-ig folyamatosan csökkent. Érdekességképpen elmondható, hogy 2018-ról 2019-re 
nagymértékű csökkenés figyelhető meg az álláskeresők számában.  
Az 50-54 éves korosztályban a nyilvántartott álláskeresők száma 2014-től 2017-ig alig 
változott. 2017-ről 2018-ra azonban jelentősen emelkedett, számszerűen 14 fővel, majd 2018-
ról 2019-re 5 fővel csökkent. 
Az 55-59 év közötti álláskeresők száma 2014-ről 2015-re ugrásszerűen csökkent, 22 fővel. Az 
ezt követő években minimálisan emelkedett, csökkent az álláskeresők száma. 
Az 59 év feletti korosztályban az álláskeresők száma 2018-ig folyamatos csökkenést mutat, 
majd 2019-re kis mértékben emelkedett. 
 
 

% Férf i Nő Összesen Férf iak Nők

2014 165 27 42 69 39,13% 60,87%
2015 152 39 48 87 44,83% 55,17%
2016 155 26 38 64 40,63% 59,38%
2017 165 24 37 61 39,34% 60,66%
2018 167 19 37 56 33,93% 66,07%
2019 170 n.a. n.a. 0 - -

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartot t 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501)

180 napon túli nyilvántartot t 
álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férf iak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartot t 

álláskeresőkön belül
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A fenti táblázatból megfigyelhető, hogy a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 
közül a nők száma minden évben magasabb volt, mint a férfi regisztrált munkanélküliek 
száma. Mindkét nem vonatkozásában megfigyelhető, hogy a 2015. évben volt a legmagasabb 
a munkanélküliek száma. A férfiak és a nők esetében is 2014-ről 2015-re a munkanélküliek 
száma emelkedett, majd a 2015. évtől folyamatosan csökkent. A 2019-es évre vonatkozóan 
adattal nem rendelkezünk. 
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A diagram és a táblázat alapján megállapítható, hogy a nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők között a nők nagyobb számban szerepelnek, mint a férfiak. 2015-ben háromszor 
annyi regisztrált pályakezdő álláskereső nő volt, mint férfi. 2016-ban jelentős csökkenés 
figyelhető meg mind a nők, mind a férfiak számában. 2017-ben már egyenlő volt a nők és a 
férfiak száma. A 2018. évben a férfiakkal szemben a nők nyilvántartott száma 0 volt. A 2019. 
évet illetően adatot nem sikerült felkutatni. 
 
 
 

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

18-29 évesek száma Nyilvántartot t pályakezdő álláskeresők száma

Férf i Nő Összesen Férf i Nő Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2014 n.a. n.a. - 8 - 10 - 18 -

2015 n.a. n.a. - 5 - 16 - 21 -

2016 n.a. n.a. - 2 - 5 - 7 -

2017 n.a. n.a. - 4 - 4 - 8 -

2018 n.a. n.a. - 2 - 0 - 2 -

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

Év 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Pályakezdő álláskeresők száma

Nők Férf iak
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázot t népesség

Férf i Nő

% % % %
2001 177,0% 2,0% -77,0% 98,0%
2011 176,0% 2,0% -76,0% 98,0%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Év 

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzet t 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő korúak 
százalékában  

Iskolai végzet tséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában

Férf i (TS 1601) Nő (TS 1602)
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A 
nyilvántartott álláskeresők között a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők 
száma 2014-ről 2015-re kis mértékben emelkedett, ezt követően 2015-ről 2016-ra alig, 2019-re 
jelentősen csökkent.  
A 8 általánost végzett álláskeresők száma 2014-ről 2015-re kétszeresére nőtt, 2016-ra csekély 
mértékben emelkedett, 2017-re felére csökkent. 2017. évhez képest a 2018., 2019. évben alig 
változott a 8 általánost végzett álláskeresők száma. 
A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők között az álláskeresők száma a 
2014. évről a 2015. évre kis mértékben megnőtt, a 2016. évtől 2019-ig csökkent. 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartot t álláskeresők száma iskolai végzet tség szerint

Év

Fő % Fő % Fő %

2014 133,5 4,66% 4 0,14% 33,25 1,16%
2015 142,5 4,97% 8,25 0,29% 36 1,25%

2016 138,25 4,87% 9,25 0,33% 33,5 1,18%
2017 98,75 3,53% 4,5 0,16% 22 0,79%

2018 89 3,20% 4,75 0,17% 22,5 0,81%
2019 77,25 2,79% 4,5 0,16% 15 0,54%

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal

Regisztrált 
munkanélküliek/

nyilvántartot t 
álláskeresők 

száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartot t álláskeresők megoszlása iskolai végzet tség 
szerint

8 általánosnál alacsonyabb 
végzet tség
(TS 0901)

Általános iskolai 
végzet tség (TS 0902)

8 általánosnál magasabb iskolai 
végzet tség (TS 0903)

 Fő

2 866
2 869

2 838
2 799

2 779
2 767
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8,25 9,25

4,5
4,75

4,5

33,25
36 33,5

22
22,5

15

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzet tség szerint (fő)

8 általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a 
következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 
 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, gyermekek otthongondozási 
díja, ápolási díj, települési támogatás. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így települési támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság. 

 
Munkaerő-piaci szolgáltatások 
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokat.  
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott 
szolgáltatások a következők: 

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
c) munkaközvetítés. 

 
Álláskeresők támogatása 
A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható 
juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti. 
 
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások 
nyújthatók az Flt. 16. §-a alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a 
legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs 
járadékban részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, 
pályázati eljárás keretében. 
 
A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, 
eszerint pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás 
nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító 
munkáltató 
 
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék 
folyósítható annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti 
feltételeknek. 
 
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell 
megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén. 
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Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg 
az Flt. 32. §-a szerint. 

 

 
A fenti táblázatból, illetve diagramból megállapítható, hogy az aktív korú lakosság nagyon 
csekély része részesült álláskeresési segélyben. Az egyes években az álláskeresési ellátásban 
részesülők aránya 0,15 % és 0,65 % között mozog.  
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

2014 4,25 0,15%
2015 7,25 0,26%
2016 6,25 0,23%
2017 12,5 0,46%
2018 17,75 0,65%
2019 n.a. 21,25 -

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal

15-64 év közöt ti állandó népesség 
száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben részesülők 
(fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 
részesülők %

2 799
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2 740
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A 2014. évtől a 2016. évig folyamatosan emelkedett az álláskeresési járadékra jogosultak 
aránya. 2016-ról 2017-re ugrásszerűen csökkent, majd 2018-ra minimálisan megemelkedett, 
2019-re ismét csökkent.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Év

Fő Fő %

2014 86,25 3,0%

2015 109,25 3,8%

2016 128,5 4,5%

2017 60,75 2,2%

2018 66,25 2,4%

2019 46 1,7%

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal

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

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartot t álláskeresők 
száma

(TS 1301)

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201)

2 866

2 869

2 838
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2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátásának hatásköre átkerült a járási hivatalhoz.  
A táblázat, illetve a diagram adatai alapján a rendszeres szociális segélyben részesített 
regisztrált munkanélküliek számában 2014-ről 2016-ra nagyobb mértékű csökkenés 
figyelhető meg, majd 2017-ben, 2018–ban jelentős emelkedés látható. 2019-ben csekély 
mértékű csökkenés következett be. 
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők átlagos száma 2015-
ről 2016-ra majd kétszeresére emelkedett. 2017-ben minimálisan csökkent a támogatásban 
részesülők átlagos száma. 2018-ban további csökkenés, 2019-ben ismét növekedés figyelhető 
meg. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők átlagos havi száma tekintetében az 
első két évben komoly emelkedés figyelhető meg. A következő években a támogatásban 
részesülők száma több mint felére csökkent. A 2019. évre vonatkozóan adat nem áll 
rendelkezésre. 

Év

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

2014 104 n.a. 541,38% 68 2,37%
2015 94 7 454,55% 102 3,56%
2016 92 13 426,9% 47 1,66%
2017 107 11 680,7% 47 1,68%
2018 113 7,46 757,9% 36 1,30%
2019 108 13,29 930,2% n.a. -

Forrás: TeIR, Nemzet i Munkaügyi Hivatal

3.3.3. számú táblázat - Akt ív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyelet i 
támogatásban, valamint foglalkoztatást helyet tesítő támogatásban részesítet tek száma

Rendszeres szociális segélyben 
részesítet t regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra)

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyelet i támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan szerint

(TS 5401)
 

Foglalkoztatást helyet tesítő 
támogatásban részesítet tek átlagos havi 
száma (2015. március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozot t)
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a 
településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 
kötelezettségét 2013. január 1-jétől.10 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 
 
Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás:   
Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, the UN 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott ki, melyben 
értelmezte a megfelelő lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának kiinduló pontja 
kell, hogy legyen. Ez a következő elemeket tartalmazta: 
a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen; 
alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, 
fűtés, világítás, stb.); 
megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más 
alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse); 
lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.); 
biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, 
mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.); 
elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába 
járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe 
vételét); 
kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak 
alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére). 
Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek. 
 
 
 
 

 

                                                           
10 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2014 1555 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

2015 1555 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

2016 1555 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

2017 1554 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

2018 1554 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

2019 1554 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 1 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzat i adatok

 Lakásállomány (db)
(TS 4201)

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások száma

Bérlakás állomány 
(db)

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

Szociális 
lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú ingatlanok 
(db)

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma
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A bérlakások száma Perkátán 2014. és 2019. között nem változott. Mind a hat évben 12 db 
bérlakás volt a településen. Ugyanez elmondható az egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 
ingatlanokról is. Mind a hat évben 1 db volt belőle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Az 
összes lakásállományt tekintve a számuk az első három évben is és a 2017., 2018., 2019. évben 
is megegyezett. Az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások számát illetően 
adatot egyik évre sem sikerült felkutatni. 

a) bérlakás-állomány 
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A bérlakások száma 2014. és 2019. között nem változott. Mind a hat évben Perkátán 12 db 
bérlakás volt és közülük egy sem mondható elégtelen lakhatási körülményeket biztosító 
lakásnak. 2018-ban a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00013 számú pályázat keretében került sor a 
perkátai orvosi rendelő bővítésére. A projekt részeként az egészségügyi dolgozók számára is 
fenntartott önkormányzati tulajdonú lakás felújítása valósult meg, melynek keretében 
nyílászáró csere, valamint külső és belső felújítás történt meg.  
2019-ben pályázat keretében Perkáta Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 2431 
Perkáta, Dózsa György utca 15. szám alatt elhelyezkedő Győry-kastély B épületében hat 
lakás felújítására került sor. Négy két férőhelyes, két egy férőhelyes lakás került kialakításra. 
A lakásokba perkátai intézményekben, hiányszakmában dolgozó fiatalok beköltözésére van 
lehetőség. 

b) szociális lakhatás 

Perkátán nem volt és jelenleg sincs szociális lakás. 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen mind a hat évben 1 db lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan volt. Ez az 
épület nem mondható elégtelen lakhatási körülményt biztosító lakásnak. 

d) 
lakhatást 
segítő 
támogatá
sok 
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Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás

Év

2014 264 0
2015 221 0
2016 215 0
2017 220 0
2018 226 0
2019 n.a. 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 
részesülők száma

Lakásfenntartási 
támogatásban részesítet t 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítet tek 

száma (TS 6101)
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Lakásfenntartási támogatásban 2014-ben részesültek a legtöbben, összesen 264 fő. Ez a szám 
az elkövetkezendő években csökkent. 2018-ban csekély mértékben növekedett a 
támogatásban részesülők száma a 2017. évi adathoz képest. A 2019. évben viszont jelentős 
mértékű csökkenés figyelhető meg.  
2015. március 1-jétől megváltozott ennek a támogatási formának a neve, települési támogatás 
néven lehet igényelni. Adósságcsökkentési támogatásban egyik évben sem részesült senki a 
településen. 

3.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 a fogorvosi alapellátásról, 

 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

 a védőnői ellátásról, 

 az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 
gondoskodik  

 a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

 biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 
alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját 
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál 
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 

 együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre 
irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan 
kezdeményezi ezeket. 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 
önkormányzatok biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a 
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 
 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 
 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 
 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve 
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a 
szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára 
szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  
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Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 
kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  

a) az 
egészsé
gügyi 
alapszol
gáltatás
okhoz, 
szakellá
táshoz 
való 
hozzáfé
rés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A településen a felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi szolgálatok száma mind 
a hat évben 2 volt. A csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatások, illetve házi 
gyermekorvosok által ellátott szolgálatok nem voltak a településen. 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez 
és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 
kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási 
igazolványt: 

a) alanyi jogon, 
b) normatív alapon, 
c) méltányossági alapon. 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

2014 2 n.a. n.a.
2015 2 n.a. n.a.
2016 2 n.a. n.a.
2017 2 n.a. n.a.
2018 2 n.a. n.a.
2019 2 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Felnőt tek és gyermekek részére 
szervezet t háziorvosi 

szolgálatok száma
(TS 4401)

Csak felnőt tek részére 
szervezet t háziorvosi 
szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 
ellátot t szolgálatok száma

(TS 4501)
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A 
közgyógy
ellátási 
igazolván
nyal 
rendelkez
ők számát 
megfigyel
ve 
megállapít
hatjuk, 
hogy 2014-
ről 2016-ra 
nagy 

mértékű csökkenés figyelhető meg, 2017-re jelentősebb növekedés látható, végül 
megállapítható, hogy 2018-ról a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2019-re 
csökkent. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

2014 140
2015 117
2016 87
2017 137
2018 156
2019 134

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)
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b) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a 
közeli hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § (1) bekezdésének b) pontját], ha 
állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy 
tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítet tek száma

Év Összesen

2014 n.a. n.a. -
2015 n.a. n.a. -
2016 25 n.a. 25,00
2017 28 n.a. 28,00
2018 28 n.a. 28,00
2019 25,24 n.a. 25,24

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj, alanyi jogon: 
támogatásban részesítet tek évi 

átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági alapon: 
támogatásban részesítet tek évi 

átlagos száma
(TS 5902)
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Az alanyi jogon megállapított ápolási díj tekintetében 2016-2019 év között áll rendelkezésre 
adat. 2016-ról 2017-re 3 fővel emelkedett a támogatásban részesülők száma, amely a 2018. 
évben nem változott. A 2019. évben majdnem 3 fővel csökkent a támogatottak száma. 
2015. március 1-jével az ápolási díj megállapításának hatásköre átkerült a járási hivatalhoz, 
ezért nem áll rendelkezésre minden adat. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj 
vonatkozásában nem sikerült az adatok felkutatása. 
 

3.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

a növekvő munkanélküliség főként a 
pályakezdőket érinti 

munkahelyek megkeresése és azok 
figyelmének felhívása a munkanélküliek 

foglakoztatásának lehetőségére 

nő a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma 

munkahelyteremtés a közfoglalkoztatáson 
keresztül 

    

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

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) 
 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, 
vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 
környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § 
(1) bekezdés). 
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 
valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
o a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
o a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
o a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
o az otthonteremtési támogatás, 
o a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
o a gyermekjóléti szolgáltatás, 
o a gyermekek napközbeni ellátása, 
o a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
o az otthont nyújtó ellátás, 
o az utógondozói ellátás, 
o a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
o a védelembe vétel, 
o a családbafogadás, 
o az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
o az átmeneti nevelésbe vétel, 
o a tartós nevelésbe vétel, 
o a nevelési felügyelet elrendelése, 
o az utógondozás elrendelése. 

 

 Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint 
biztosítása során adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

o a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló 
szervek és személyek (Gyvt. 16. §), 

o a fővárosi főjegyző, 
o a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó 

szolgáltatás, intézmény fenntartója, vezetője, 
o a helyettes szülő, nevelőszülő, 
o a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása 

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

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

 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített 
definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a 
definíciót „a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról” szóló 
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149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet tartalmazza. A 2013. szeptember 1-éig hatályos 
szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete 
miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, 
tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek 
három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő 
önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított 
statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére 
(Nktvr. 27-29. §)11 
  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 
önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A 
jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 
19. §-a szerint. 
 
Kiegészítő pénzbeli ellátás: Az ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult  gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, 
ha a gyermek tartására köteles és  

1. nyugellátásban,  
2. korhatár előtti ellátásban,  
3. szolgálati járandóságban,  
4. táncművészeti életjáradékban,  
5. átmeneti bányászjáradékban,  
6. megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, 
7. időskorúak járadékában vagy  
8. olyan ellátásban  

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály 
hatálya alá tartozik. (Gyvt. 19. § (1a)) 
 
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
igénybevételére. 
 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 
2007. évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 
humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. 
A menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint 
ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, 
támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 
 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   
 

                                                           
11 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával 
kell meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az 
együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet 
szerint definiált veszélyeztetettség – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 
kialakult állapot - gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy a 
látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy 
drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a sértett gyermek gyakran 
nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és családja nem kerül a 
gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a 
bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010). A 
helyzetelemzés során ezért nemcsak a meglévő szolgáltatások felsorolását, hanem azok 
ismertségét, ,,akadálymentességét” és hatékonyságát is szükséges feltárni és mérni. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a 
védelembe vétel elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról 
szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a 
kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket 
megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
 
Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése 
esetében a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai 
hiányzás valódi oka, annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka 
mögött előfordulhat a család részéről történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett 
helyzet azért áll elő, mert a gyermek anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb 
funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.) A helyzetfelmérés során fontos meggyőződni 
arról, hogy az igazolatlan hiányzások esetén előírt jelzési kötelezettség megfelelően 
működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a valós segítséget, megoldást jelentő, a gyermek 
érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 51. § (3)-
(5) bekezdések). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év

2014 21 6

2015 28 8

2016 32 10

2017 36 12

2018 40 16

2019 43 18

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vet t és veszélyeztetet t kiskorú gyermekek 
száma

Védelembe vet t kiskorú 
gyermekek száma 
december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetet t kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101)
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A fenti 
táblázatb

ól, illetve diagramból megállapítható, hogy minden évben folyamatosan emelkedett a 
védelembe vett-, illetve a veszélyeztetett kiskorúak száma.  

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában 
állapítják meg. Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők 
legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, 
mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy 
egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, 
illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig 
lehetővé tenné a jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, 

legrászorulóbb 
családokat érintik.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Év

2014 329,91

2015 362

2016 349

2017 314

2018 306,5

2019 387

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzat i adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítet tek évi átlagos száma

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítet tek évi átlagos száma (TS 5801)

2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Védelembe vet t és veszélyeztetet t kiskorú (fő)

Védelembe vet t kiskorú Veszélyeztetet t kiskorú



 
43 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyermekvédelmi kedvezmények alakulását illetően az alábbiak állapíthatóak meg: a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számában a 2014. évtől a 2015. 
évig csekély mértékű emelkedés figyelhető meg. A 2016. évben enyhe csökkenés figyelhető 
meg az előző évhez képest, majd 2017-ben, 2018-ban további csökkenés látható. 2019-ben 
hirtelen megemelkedett a kedvezményben részesülők száma. A hat év folyamán kiegészítő 
gyermekvédelmi kedvezményben, illetve rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben a 
településen nem részesült senki. 

kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos 
helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos 
helyzetű tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.  
Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult 
a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy 
többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú 
és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 
A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatás 
feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, hogy legalább 43 munkanapon, legfeljebb 
a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon biztosítja a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló 
gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről 
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és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján ingyenesen vagy 
kedvezményesen.  
 
A nyári gyermekétkeztetés biztosítására több éve lehetősége van az önkormányzatoknak, de 
az egyszeri melegétel biztosítására több esetben tartós élelmiszer, konzerv formájában került 
sor, amely nem garantálja a gyermekek szükségleteinek figyelembe vételét.  
 
A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 
gyermekek életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, 
akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  
A kedvezményekre vonatkozó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, az éves költségvetési törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, az 
éves költségvetési törvény végrehajtási rendelete a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából adott évben nyújtott támogatás igénylésének, 
folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól (2012-ben a 23/2012. (IV. 18.) NEFMI 
rendelet) 
 
 

4.2 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  
 
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, 
hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

 a fogorvosi alapellátásról, 

 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

 a védőnői ellátásról, 

 az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 
szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 
személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A 
szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, 
kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A 
gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi 
gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a 
gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, 
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000099700031TV&hely=151
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településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális 
helyzetét, veszélyeztetettségét. 
 

 A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának 
formái: 

o a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 
o a családi napközi, 
o a családi gyermekfelügyelet, 
o a házi gyermekfelügyelet, 
o az alternatív napközbeni ellátás. 

 

 A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti 
gondozását családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb 
szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés 
és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes 
körű ellátásáról kell gondoskodni. 
 

 Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését 
biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. 
A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt 
a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni 
tartózkodásáról, étkeztetéséről. 
 

 Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a 
fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést 
és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit 
nem veszi igénybe. Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális 
gyermekétkeztetés esetében is. 

 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

2014 1 610

2015 1 379

2016 2 253

2017 2 305

2018 2 310

2019 2 316

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzat i adatgyűjtés

Betöltöt t védőnői 
álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma
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A 
település
en 2014-
ben és 
2015-ben 
a 
védőnői 
álláshely
ek száma 

1 volt. 2015. július 1-jétől a védőnői álláshelyek száma 2-re növekedett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egy 

védőnőre jutó gyermekek számát vizsgálva megfigyelhető, hogy 2015-re 2014-hez képest 
ugrásszerűen csökkent, majd 2016-ra tovább csökkent, végül minden évben kis mértékben 
emelkedett. 
 

4.3 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

1. különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
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a. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
b. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
c. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt 
definíciót. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 
 
Aránytalan teher: Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez 
képest - a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - 
lényegesen nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak 
vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, 
amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek 
megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve 
amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás 
útján – hozzájárul.  
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel 
kapcsolatban, így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek 
meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és 
a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való 
hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, 
bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, 
valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen 
ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz 
tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül 
létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés 
számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a 
többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely 
személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási 
rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott 
szakmai követelményekben meghatározottakat. 
 
Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános iskolai 
körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos 
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helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha a 
településen, kerületben több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal 
lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. Nem jelölhető ki kötelező 
felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének kialakításánál a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó 
rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
körzeti aránya elérné az 50%-ot és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel 
rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Előnyben részesítési 
kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános iskola a felvételi 
kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi 
kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. 
A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-
25. §-ában található.  
 
A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is 
figyelembe kell venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 
2/2007. (III. 23.) TT sz. állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt nem csupán a 
tényleges, hanem a jogsértő által feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el lehet 
szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem feltétele az elkülönített csoporttal 
szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett elkülönítés.” A jogellenes, 
elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes mértékben azonos 
feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást nélkülöző 
fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést.  
A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet adataival, 
hanem valamilyen aggregált formában vagy becslésekre alapozott, civil kontroll vagy 
kisebbségi képviselet biztosításával is visszaigazolt, etnikai adatközléssel is foglalkozni kell. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott 
körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás 
megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, 
hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett 
tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről 
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése 
után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a 
gyermekjóléti szolgálat véleményét (Nkntv. 45. §). 
 
 
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere12 (IPR)  
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az 
általános iskola és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést 

                                                           
12 A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges 

pedagógiai célok megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A 
képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program 
megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint: Miniszteri Közlemény (megjelent az 
Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról. 
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szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének 
kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének 
kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése 
nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-
kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy 
sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt. 
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot 
szervez, melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a 
szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program 
megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 
tehetséggondozó, felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. 
§ - 173. §) 
 
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az 
óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai 
nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai 
nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, 
iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt 
történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő 
nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás 
alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind 
pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. 
 
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és 
ajánlott létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a 
rendelkezés 2013. szeptember 1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát 
közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete 
tartalmazza. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

db

Az óvoda telephelyeinek száma
2 0

Hány településről járnak be a gyermekek
1 0

Óvodai férőhelyek száma
147 0

6 0

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
5.30-17.00 0

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
3 hét 0

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 13 2

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 9 4

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 6 0

Kisegítő személyzet 6 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzat i adatgyűjtés

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együt t)
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ek. A 147 óvodai férőhelye 6 óvodai csoport között oszlik meg. Az óvoda minden hétköznap 
5:30 és 17:00 óra között tart nyitva. Augusztusban három hétre bezárják. Az óvodában 
dolgozó 13 óvodapedagógus közül 9 rendelkezik diplomával. Az perkátai óvoda 
gyógypedagógussal nem rendelkezik. A dajkák száma 6, a kisegítő személyzeté 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az óvodás 
korú (3-6 éves korú) gyermekek számát és az óvodába beírt gyermekek számát 
összehasonlítva megfigyelhetjük, hogy az óvodás korú gyermekek számához képest nagyon 
alacsony számmal íratják be a szülők a gyerekeket az óvodába. A 2014. évben a 124 óvodás 
korú gyermekből 41 gyermeket írattak be óvodába, 2015-ben a 131 gyermekből 32 gyermeket 
írattak be óvodába, 2016-ban 137-ből 48-at, 2017-ben a 145-ből 39-et, 2018-ban a 127 
gyermekből 32-őt és 2019-ben a 132-ből 50-et írattak be. Megfigyelhető továbbá, hogy az 
óvodai gyermekcsoportok száma eltérést mutat. 2014-től 2017-ig 5 volt, 2018-ban és 2019-ben 
már 6. Az óvodai férőhelyek száma a két-két egymást követő években azonos volt. Az 
óvodai feladat-ellátási helyek száma pedig 1 volt, majd 2-re változott. Óvodai 
gyógypedagógiai csoport egyik évben sem volt. Az intézmény más intézmény által biztosítja 
a gyógypedagógust. 
 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év

2014 124 5 150 1 41 0

2015 131 5 150 1 32 0

2016 137 5 122 1 48 0

2017 145 5 122 1 39 0

2018 127 6 147 2 32 0

2019 132 6 147 2 50 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzat i adatgyűjtés

3-6 éves korú 
gyermekek száma

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 

neveléssel együt t (TS 
2401) 

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együt t)

(TS 2801)

Óvodai feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együt t)

(TS 2701)

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együt t)

(TS 2601)

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma

(TS 2501)
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A tanévek adatait megfigyelve megállapítható, hogy az általános iskolások számában 
számottevő ingadozás nem volt. A napközis tanulók számát illetően az egyes tanévekben a  
az előző tanévhez képest változás nem volt. 
 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

fő fő fő fő %

2014/2015 17 50 67 1 1,49%

2015/2016 17 38 55 1 1,82%

2016/2017 17 34 51 1 1,96%

2017/2018 17 33 50 1 2,00%

2018/2019 16 35 51 n.a. -

2019/2020 16 25 41 n.a. -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együt t)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együt t)

(TS 1901)

Általános iskolások 
száma

Napközis általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 

(iskolaot thonos tanulókkal együt t) (TS 
1701)
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Az elmúlt 
hat tanévben az 1-8. évfolyamon először 17, majd 16 általános iskolai osztály volt. az 1-4. 
évfolyamon is és az 5-8. évfolyamon is 8-8 általános iskolai osztály volt. Az általános iskolai 
osztályok számáról a gyógypedagógiai oktatásban nem sikerült adatot gyűjteni. Az  
általános iskolai feladatellátási helyek száma a 2014/2015. tanévben 2, majd a következő 
tanévekben 1 volt. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanév

db

2014/2015 n.a. 17 2

2015/2016 n.a. 16 1

2016/2017 n.a. 16 1

2017/2018 n.a. 16 1

2018/2019 n.a. 16 1

2019/2020 n.a. n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali oktatásban)

(TS 2101)

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 
oktatással együt t)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együt t)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 
összesen

1-8 évfolyamon 
összesen

Tanév

Fő

2014/2015 33

2015/2016 35

2016/2017 25

2017/2018 31

2018/2019 40

2019/2020 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzat i és intézményfenntartói, tankerület i adatok

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

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 2301)
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Az utolsó öt tanévben a 8. évfolyamot eredményesen befejezők számát megfigyelve 
elmondható, hogy a 2016/2017. tanévben a legkevesebb, a 2018/2019. tanévben pedig a 
legtöbb tanuló fejezte be a 8. évfolyamot. A 2019/2020. tanév vonatkozásában adat nem áll 
rendelkezésre. 
 

4.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nem jár minden óvodás korú gyermek 
óvodába 

vélhetően a munkanélküliség is szerepet 
játszik ebben, ezért munkahelyek 

megkeresése és azok figyelmének felhívása a 
kisgyermeket nevelők foglakoztatásának 

lehetőségére 
kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal 

a védelembe vett és a veszélyeztetett 
kiskorúak száma növekvő tendenciát mutat 

családgondozó szolgálat megerősítése, 
gyermekek veszélyezettségének megelőzése 

kulturális, szabadidős programok 
szervezésével 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
 
 
 
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
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 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a 
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód 
elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a 
munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK 
irányelv, 

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód 
elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-
piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 
hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható 
helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként 
nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 
 
A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokról, szolgáltatásokról ld. a 3. 3. pontot. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 
 
 
 
 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatot tak Munkanélküliek

Férf iak Nők

2014 n.a. n.a. 99 120
2015 n.a. n.a. 91 116
2016 n.a. n.a. 69 91
2017 n.a. n.a. 53 82
2018 n.a. n.a. 41 82
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 43 84

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férf iak
(TS 0803)

Nők
(TS 0804)

Férf iak
(TS 0801)

Nők
(TS 0802)

1 424 1 375
1 420 1 359
1 415 1 352
1 389 1 343
1 383 1 357
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A fenti táblázat, illetve diagram alapján megfigyelhetjük, hogy a férfiak esetében a 
munkavállalási korúak száma az első három évben nagy eltéréseket nem mutat, majd 2017-
ben és 2018-ban kis mértékben ugyan, de számuk csökkent. A 2019. évre vonatkozóan az 
adatgyűjtés nem sikerült. A 2014-2019-ig terjedő időszakban a férfi munkanélküliek száma 
évről évre csökkent. A  foglalkoztatottakat illetően adatot gyűjteni nem sikerült.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fenti táblázat, illetve diagram alapján megfigyelhetjük, hogy a nők esetében a 
munkavállalási korúak száma az egymást követő években fokozatosan csökkent, majd 2018-
ra megemelkedett. A nő munkanélküliek száma tekintetében megfigyelhető, hogy évről évre 
csökkent a számuk. A  foglalkoztatottakat illetően adatot gyűjteni nem sikerült.  
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A munkavállalási korú nők és férfiak számát összehasonlítva a következőket állapíthatjuk 
meg: a nők száma mind a hat évben alacsonyabb volt, mint a férfiaké. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 

2014. évtől a 2019. évig terjedő időszakot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy mind a hat évben 
a nő munkanélküliek száma magasabb volt a férfiakénál.  
 
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a a 45 év 
feletti nők a változó képzettségi követelmények miatt, a pályakezdők a szakmai tapasztalat 
hiánya miatt, a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 
igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokuk nem tudja felmutatni a 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.  

5.2 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

 
 
 
 
 
 

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

Év

2014 1 101 10100,00%
2015 1 93 9300,00%
2016 2 102 5100,00%
2017 2 118 5900,00%
2018 2 127 6350,00%
2019 2 132 6600,00%

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Védőnők száma
(TS 3201)
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Az egy 
védőnőre jutó gyermekszámot megfigyelve megállapíthatjuk, hogy 2014-ben és 2015-ben egy 
védőnő miatt volt magas az átlagos gyermekszám. 2015. július 1-jétől a védőnők száma 2-re 
bővült. Ez a változás szemmel látható a diagramon, hiszen 2015-ről 2016-ra nagymértékben 
csökkent az egy védőnőre jutó gyermekek száma. Az ezt követő években minimálisan 
ugyan, de emelkedett. 
 

5.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nők körében az elmúlt években csökkent 
ugyan a munkanélküliség, de még mindig 

jóval magasabb a számuk a férfi 
munkanélküliek számánál. 

Több munkanélküli nő bevonása a 
közfoglalkoztatásba, képzések szervezése a 

könnyebb elhelyezkedés érdekében. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,00%

2000,00%

4000,00%

6000,00%

8000,00%

10000,00%

12000,00%

Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)



 
58 

2. hozzátartozói 
nyugellátásokat biztosít. 
 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 
2. a rehabilitációs járadék. 

 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás; 
3. a szülői nyugdíj; 
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
5. özvegyi járadék. 

 
Időskorúak járadéka 
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem 
jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a 
járási hivatal állapítja meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Év Összes nyugdíjas

2014 418 636 1054

2015 412 617 1029
2016 396 598 994
2017 383 591 974
2018 356 575 931
2019 359 565 924

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban 
és egyéb járandóságban részesülő 

férf iak száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301)
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A fenti táblázatból az alábbiakat állapíthatjuk meg: A 2014-től 2019-ig terjedő időszakban a 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma kevesebb volt, mint a nők 
száma. A férfiak és a nők száma évről évre csökkent. Az összes nyugdíjas számát tekintve 
megállapítható, hogy 2014-től 2019-ig folyamatosan csökkent a nyugdíjasok száma. 

 

6.2 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 
Alapszolgáltatások: A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési 
önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.  
 
Szakosított ellátási formák: Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet 
gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási 
formában kell gondozni. 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Év

Fő Fő %

2014 569 30 5,27%
2015 578 20 3,46%
2016 590 21 3,56%
2017 594 21 3,54%
2018 600 13 2,17%
2019 610 15 2,46%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma

65 év felet ti lakosság száma
(TS 0328)

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 
5101)
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A 
táblázat és a diagramok alapján megállapítható, hogy a nyugdíjas korúak körében a nappali 
ellátásban részesülők száma ingadozó volt. 2014-ről 2015-re 10 fővel csökkent, 2015-ről 2016-
ra 1 fővel emelkedett, 2017-ben nem változott az előző évihez képest, 2018-ban a 2017. évhez 
képest 8 fővel csökkent, majd 2019-re 2 fővel emelkedett. 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítet tek átlagos száma

Év

2014 1,09

2015 0,1
2016 1
2017 1,08
2018 1
2019 1,75

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Időskorúak járadékában részesítet tek (évi) átlagos száma (fő) 
(TS 5701)
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A 2015. 

évet kivéve időskorúak járadékában körülbelül egy fő részesült. 
 

6.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyakran válnak bűncselekmények 
áldozataivá. 

Kapcsolatfelvétel a rendőrséggel és a 
polgárőrséggel. Idősek személyes 

környezetének, otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 
értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során.  
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A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos 
személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi 
károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
 
 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

táblázatot, illetve a diagramot megfigyelve megállapítható, hogy 2014-től 2019-ig 
folyamatosan csökkent a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 
száma. Látható a táblázatból és a diagramból, hogy a megváltozott munkaképességű 
személyek száma a nők esetében minden évben magasabb volt a férfiakénál. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozot t munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként

Év Összesen

2014 80 85 165
2015 71 77 148
2016 68 76 144

2017 69 72 141

2018 59 62 121

2019 57 58 115

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Megváltozot t munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - Férf iak 

(TS 6201)

Megváltozot t munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők 

(TS 6301)
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Településünkön nincs olyan intézmény, amely nappali ellátásban részesülő fogyatékos 
személyeket fogadna be. 
 

7.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nem rendelkezünk releváns adatokkal a 
fogyatékkal élők számára és helyzetére 

vonatkozóan. 

Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők 
számára és helyzetére vonatkozóan. 

A fogyatékkal élők elhelyezkedési esélyei 
nem megfelelőek. 

Munkahelyek megkeresése és azok 
figyelmének felhívása a fogyatékkal élők 

foglakoztatásának lehetőségére. 

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

 

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

 
Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak, a lakosság nagy számban 
vesz részt azok programjain. A civil szervezetek az alábbi területeken fejtik ki 
tevékenységüket:  

- Perkátai Nyugdíjasklub,  

- Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre,  

- Perkátai Polgárőrség,  

- Baba-Mama Klub, 
 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata – lehetőségeihez mérten - támogatja a civil szervezetek 
munkáját, működését. Törekszünk arra, hogy a szervezetekkel partneri viszonyt kialakítva a 
település életének egyre több szegmensébe vonjuk be azokat. A jó együttműködés 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Év

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

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

Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

(TS 5001)

Egyházi fenntartású 
intézményben

Civil fenntartású intézményben 
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következménye, hogy az önkormányzati rendezvényeken aktívan részt vesznek ezen 
szervezetek. 

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

Az önkormányzat és a katolikus egyház kapcsolata példaértékűnek mondható. A katolikus 
egyház hatalmas segítséget nyújt önkormányzatunknak főleg a szociális ellátás területén. 

a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 

A Perkátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködve Perkáta Nagyközség 
Önkormányzatával és a civil szervezetekkel segíti a roma kultúra megismertetését a 
településen. 

civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A Perkátai Nyugdíjasklub és a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Köre heti rendszerességgel 
szervez összejöveteleket a nyugdíjasok részére. 
A Perkátai Polgárőrség kiveszi részét a rendezvények idején a rendezvény biztosításában, 
illetve a falu biztonságának növelése érdekében tevékenykedik. 
A Baba-Mama Klub rendszeresen tart foglalkozásokat a hat évesnél fiatalabb gyermekek 
részére. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, 
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek. Módszere a személyes 
és online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák 
feltárására. A település honlapján (http://www.perkata.hu) az elfogadott dokumentum 
hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket mindenki 
megismeri és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
 

 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
A HEP IT négy részből áll:  
 

1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Terve végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.  
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2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat 
összefoglaló projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt 
értelmezhető.  

3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes 
alfejezetekben rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen 
beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség érdekében tervezett tevékenységek. 

4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült 
dokumentumhoz. 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Mélyszegény-
ségben élők 

 a növekvő munkanélküliség 
főként a pályakezdőket érinti 

 nő a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban 
részesülők száma 

 a munkanélküliség 
visszaszorítása 
közfoglalkoztatással 

 felzárkóztatási és fejlesztési 
programok felkutatása és 
működtetése 

Gyermekek 

 nem jár minden óvodás korú 
gyermek óvodába 

 a védelembe vett és a 
veszélyeztetett kiskorúak 
száma növekvő tendenciát 
mutat 

 vélhetően a munkanélküliség 
is szerepet játszik ebben, ezért 
munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
kisgyermeket nevelő 
személyek foglakoztatásának 
lehetőségére, 

 kapcsolatfelvétel a 
gyermekjóléti szolgálattal 

 gyermekek 
veszélyezettségének 
megelőzése kulturális 
szabadidős programok 
szervezésével 

Idősek 
 gyakran válnak 

bűncselekmények 
áldozataivá 

 kapcsolatfelvétel a 
rendőrséggel és a 
polgárőrséggel, 

 idősek személyes 
környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése  

 

Nők 
 kevesebb a nő 

foglalkoztatott, mint a férfi. 
 minél több nő bevonása a 

közfoglalkoztatásba, képzések 



 
66 

 a nők körében az előző 
években ugyan csökkent a  
munkanélküliség, de még 
mindig jóval magasabb, mint 
a férfi munkanélküliek 
száma 

szervezése a könnyebb 
elhelyezkedés érdekében, 

 munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
nők foglakoztatásának 
lehetőségére, 

Fogyatékkal 
élők 

 nem rendelkezünk releváns 
adatokkal a fogyatékkal élők 
számára és helyzetére 
vonatkozóan 

 adatbázis létrehozása a 
fogyatékkal élők számára és 
helyzetére vonatkozóan,  

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Mélyszegény-
ségben élők 

 a munkanélküliség 
visszaszorítása 
közfoglalkoztatással 

 felzárkóztatási és fejlesztési 
programok felkutatása és 
működtetése 

Felelős: polgármester 
Partner: munkaügyi központ 
 
Felelős: polgármester 
Partner: családsegítő szolgálat 

Gyermekek 

 vélhetően a munkanélküliség is 
szerepet játszik ebben, ezért 
munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
kisgyermeket nevelő személyek 
foglakoztatásának lehetőségére, 

 kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti 
szolgálattal, 

 gyermekek veszélyezettségének 
megelőzése kulturális, 
szabadidős programok 
szervezésével 

Felelős: polgármester 
Partner: munkaügyi központ 
 
 
 
Felelős: polgármester 
Partner: gyermekjóléti szolgálat és 
családsegítő szolgálat 
 

Idősek 

 kapcsolatfelvétel a rendőrséggel 
és a polgárőrséggel, 

 idősek személyes 
környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések 
bővítése  

Felelős: polgármester 
Partner: rendőrség, polgárőrség, civil 
szervezetek és lakosság 

Nők 

 minél több nő bevonása a 
közfoglalkoztatásba, 

 munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
nők foglakoztatásának 
lehetőségére 

Felelős: polgármester 
Partner: munkaügyi központ 

Fogyatékkal 
élők 

 adatbázis létrehozása a 
fogyatékkal élők számára és 
helyzetére vonatkozóan 

Felelős: jegyző 
Partner: családsegítő szolgálat 
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Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők minél előbb munkához jussanak. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzését különböző 
kulturális, szabadidős programok megszervezésével. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek lakókörnyezetére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy közülük minél többen részt vegyenek a 
közfoglalkoztatásban. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők foglalkoztatására. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Munkahelyteremtés 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Növekvő munkanélküliség 

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

A munkanélküliség csökkentése. 
Rövidtávú: kompetenciamérés, -fejlesztés. 
Középtávú: felzárkózatási és képzési programok felkutatása. 
Hosszútávú: a lakosság minél nagyobb számban történő bevonása a 
közfoglalkoztatásba. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a munkaügyi központtal. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző. 

Partnerek Munkaügyi központ. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2024. december 31. 

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

Elégedettségi kérdőív, jelenléti ív. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Folyamatos kapcsolattartás. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés. 
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Intézkedés címe: Gyermekek veszélyeztetettségének visszaszorítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nő a veszélyeztetett gyermekek száma 

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

A veszélyeztetettség csökkentése. 
Rövidtávú: kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal és program 
kidolgozása. 
Középtávú: azon családok felkutatása, ahol veszélyeztetett gyermek van. 
Hosszútávú: a veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a rendőrséggel, polgárőrséggel és a gyermekjóléti 
szolgálattal. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző, polgárőrség, rendőrség, gyermekjóléti szolgálat. 

Partnerek Rendőrség, polgárőrség, gyermekjóléti szolgálat. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2024. december 31. 

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

Gyermekjóléti szolgálat jelentése. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Folyamatos kapcsolattartás. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán. 

 

Intézkedés címe: Idősek elleni bűncselekmények csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Az idős emberek gyakran válnak bűncselekmények áldozataivá. 

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

Az idős személyek elleni bűncselekmények visszaszorítása. 
Rövidtávú: kapcsolatfelvétel a polgárőrséggel és a rendőrséggel. 
Középtávú: veszélyeztetett idősek felkutatása. 
Hosszútávú: az idősek elleni bűncselekmények visszaszorítása. 
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bontásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a polgárőrséggel és a rendőrséggel. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző, polgárőrség, rendőrség. 

Partnerek Rendőrség, polgárőrség. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2024. december 31. 

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

Rendőrség, polgárőrség beszámolója. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Folyamatos kapcsolattartás. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán erőforrás, önkormányzati költségvetés. 

 

Intézkedés címe: Nők foglalkoztatásának elősegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Növekvő munkanélküliség a nők körében. 

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

A munkanélküliség csökkentése. 
Rövidtávú: kompetenciamérés, -fejlesztés. 
Középtávú: felzárkózatási és képzési programok felkutatása. 
Hosszútávú: a női lakosság minél nagyobb számban történő bevonása a 
közfoglalkoztatásba. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a munkaügyi központtal. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző. 

Partnerek Munkaügyi központ. 
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Határidő(k) 
pontokba szedve 

2024. december 31. 

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

Elégedettségi kérdőív, jelenléti ív. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Folyamatos kapcsolattartás. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetés. 

 

Intézkedés címe: Fogyatékos személyek nyilvántartása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nem rendelkezünk megfelelő adatbázissal a fogyatékos személyekről. 

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

Adatbázis létrehozása a fogyatékos személyekről. 
Rövidtávú: kapcsolatfelvétel a családsegítő szolgálattal 
Középtávú: adatbázis létrehozása 
Hosszútávú: adatbázis folyamatos aktualizálása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a családsegítő szolgálattal. 

Résztvevők és 
felelős 

Jegyző. 

Partnerek Családsegítő szolgálat. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2024. december 31. 

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

Adatbázis. 
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Folyamatos kapcsolattartás. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán. 

 
 



 

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

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlősé

gi probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumo

kkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán

ak határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáh

oz szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a 

I. A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége 
1 Munkahelytere

mtés 
növekvő 
munkanélkülis
ég 

csökkenő 
munkanélkülis
ég 

 a 
munkanélkülis
ég 
visszaszorítása 
közfoglalkoztat
ással, 
felzárkóztatási 
és fejlesztési 
programok 
felkutatása és 
működtetése 

polgármester 2024. december 
31. 

elégedettségi 
kérdőív, 
jelenléti ív 

Munkaügyi 
Központ, 
Családsegítő 
Szolgálat 

az 
önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
hosszú távon  
fenntartható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Gyermekek 

veszélyeztetetts
égének 
visszaszorítása 

növekvő 
veszélyeztetetts
ég a gyermekek 
körében 

kevesebb 
veszélyeztetett 
gyermek 

 vélhetően a 
munkanélkülis
ég is szerepet 
játszik ebben, 
ezért a 
munkahelyek 
megkeresése és 
azok 
figyelmének 
felhívása a 
kisgyermeket 
nevelő 
személyek 
foglalkoztatásá
nak 
lehetőségére, 

polgármester 2024. december 
31. 

gyermekjóléti 
szolgálat 
beszámolója 

Munkaügyi 
Központ, 
Gyermekjóléti – 
és családsegítő 
szolgálat 

az 
önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
hosszú távon  
fenntartható 



 
 

kapcsolatfelvét
el a 
gyermekjóléti 
szolgálattal, 
gyermekek 
veszélyeztetetts
égének 
megelőzése 
kulturális 
szabadidős 
programok 
szervezésével 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Nők 

foglalkoztatásá
nak elősegítése 

a nők körében 
nő a 
munkanélkülis
ég 

csökkenő 
munkanélkülis
ég a nők 
körében 

 minél több nő 
bevonása a 
közfoglalkoztat
ásba, 
munkahelyek 
megkeresése és 
azok 
figyelmének 
felhívás a  nők 
foglalkoztatásá
nak 
lehetőségére 

polgármester 2024. december 
31. 

adatbázis Munkaügyi 
Központ 

az 
önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
hosszú távon  
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Idősek elleni 

bűncselekmény
ek csökkentése 

gyakran válnak 
bűncselekmény
ek áldozataivá 

az idősek elleni 
bűncselekmény
ek számának 
csökkentése 

 kapcsolatfelvét
el a 
rendőrséggel és 
a 
polgárőrséggel, 
idősek 
személyes 
környezetének, 
otthonának 
védelmét 
szolgáló 
intézkedések 
bővítése 

polgármester 2024. december 
31. 

rendőrség, 
polgárőrség 
beszámolója 

Rendőrség, 
Polgárőrség 

az 
önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
hosszú távon  
fenntartható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Fogyatékos 

személyek 
foglalkoztatásá

nem 
rendelkezünk 
megfelelő 

adatbázis 
létrehozása 

 adatbázis 
létrehozása a 
fogyatékkal 

jegyző 2024. december 
31. 

elégedettségi 
kérdőív, 
jelenléti ív 

Családsegítő 
Szolgálat 

az 
önkormányzat 
koncepciójába 



 
 

nak elősegítése adatbázissal a 
fogyatékkal élő 
személyekről 

élők számára és 
helyzetére 
vonatkozóan, 
munkahelyek 
megkeresése és 
azok 
figyelmének 
felhívása a 
fogyatékkal 
élők 
foglalkoztatásá
nak 
lehetőségére, 
fogyatékkal 
élők számara 
esélyóra 
szervezése 
(játékos 
formában a 
kerekes szék 
használatának 
megtanítása) 

beépülve 
hosszú távon 
fenntartható 

0. Település szintű probléma 
1 Belterületi utak 

felújítása 
a nem aszfaltos 
utak rossz 
állapotúak 

a nem aszfaltos  
utak 
pormentessé 
tétele 

 minden 
pályázati 
lehetőség 
kihasználása a 
belterületi utak 
felújítására 

polgármester 2024. december 
31. 

Önkormányzat 
beszámolója az 
utak 
felújítására 
vonatkozó 
pályázatokkal 
kapcsolatban. 

Önkormányzat, 
pályázat 

az 
önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
hosszú távon 
fenntartható 

 
 



 

3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák.  
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.  
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 
létre és működtet.  
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

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

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges 
új beavatkozások meghatározása 

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

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

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 



 
  

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
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Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 
ülésének mihamarabbi összehívása.  
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 
partnerek képviselőit. 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 
a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző  
felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 
biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és 

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni  

 



 
  

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 
programon részt vegyenek.  

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

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak 
az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő 
maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 
feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 
kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 



 
  

4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Perkáta Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 114/2020. 
(VI. 25.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

HEP elkészítési jegyzék 
 
 
Perkáta, 2020. június 25. 

    Dr. Lakos László   Somogyi Balázs 
           jegyző      polgármester 
 
 
 
A perkátai Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Perkáta, 2020.         Partner aláírás 

 
Perkáta, 2020.          Partner aláírás 
 
Perkáta, 2020.         Partner aláírás 

 


