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Izsák Város Jegyzőjétől. 

 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2020. február 25-én tartandó rendkívüli ülésére. 

 

 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (továbbiakban: Ebtv.) 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló, öt évre szóló 

helyi esélyegyenlőségi program (a továbbiakban: HEP) elkészítését, - amelynek 

hatályosulását két évente át kell tekinteni., így a jogszabály értelmében új helyi 

esélyegyenlőségi programot kell elkészítenie és elfogadnia. 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő- testület 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját a 47/2013. (VII.09.) számú határozatával fogadta el. Mivel a 

fenti HEP hatályát vesztette, így a jogszabály értelmében új helyi esélyegyenlőségi programot 

kell elkészítenie és elfogadnia az Ebtv-ben előírt törvényi kötelezettségre figyelemmel. 

 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat 

ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi 

területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

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

EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és 

tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik.  

 

A Program elkészítéséhez 2020. január 15-én megrendezésre került a HEP fórum. Feladata az 

egyes célcsoportokhoz tartozó munkacsoportok kialakítása az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében, valamint az egyes célcsoportokat érintő problémák beazonosítása, 

majd az ehhez kapcsolódó fejlesztési területek meghatározása. A helyi esélyegyenlőségi 

referens feladata a HEP intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, 

dokumentálása, képviselő-testület tájékoztatása, a HEP aktualizálása, az elért eredmények 

nyilvánosság elé tárása, kommunikálása.  

 

A HEP-hez szükséges adatokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszerben (TeIR), továbbá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

adatbázisában rendelkezésre álló, valamint a helyi adatgyűjtések során keletkezett adatok 

biztosítják. 
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A HEP jelentőségét tükrözi, hogy 2013. július 1-től az önkormányzatok csak akkor 

nyújthatnak be EU forrásra pályázatot, ha rendelkeznek az új jogszabályi előírásoknak 

megfelelő Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztés mellékleteként csatolt Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot fogadja el.  

 

 

Izsák, 2020. február 20.  

  

 Kutas Tibor 

 polgármester 

 

 

Határozat-tervezet:  

Izsák Város Képviselőtestülete Izsák Város öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

elfogadja és egyúttal felkéri Izsák Város Jegyzőjét, hogy a helyi esélyegyenlőségi referens 

útján gondoskodjon Izsák Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjában foglalt intézkedések 

megvalósításáról és a megvalósult intézkedések nyomon követeséről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Nagy Attila Egon jegyző 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

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

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

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

rendelkezéseivel, Izsák Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

Izsák 11.376 ha területen Bács-Kiskun Megye ÉNY-I részén, Kecskemét és Kiskőrös között fekszik, 

mindkét településtől mintegy 27 km-re. A település határában van az 52. sz. Főút, amely 

Dunaföldvár, illetve Kecskemét irányába halad. Az út jelentős tranzit forgalmat visz át a település 

külterületén, mely Kecskemét érintése nélkül becsatlakozik az M5-ös autópályába.  

Az országos fő és mellékutak találkozásánál, közlekedési csomópontban fekvő várostól (Solton 

keresztül) 110 km-es távolságra van, és mindössze 95 km-re Kunszentmiklóson keresztül. 

Az országos mellékutak Izsák központjából kiindulva közvetlen megközelítési lehetőséget 

biztosítanak Bács-Kiskun Megye közeli városaiba és településeire az égtáj minden irányába. 

Izsák a Kiskőrös központú kistérséghez tartozik, de a környező települések között saját 

vonzáskörzete van. A középszintű ellátás tekintetében a 27 km-re fekvő megyeszékhelyhez, 

Kecskeméthez kötődik.  

A települést Északon és Délen a kivezető utak mentén ipari és mezőgazdasági üzemek, telephelyek 

határolják. A belterület sűrű, családi-házas beépítettségű, a külterületen tanyák sorakoznak. 

Közigazgatási területének kb. egyötödét teszi ki (nyugati oldalon) a Kiskunsági Nemzeti Park 

részét képező Kolon-tó északi része, melynek másik fele Páhi területéhez tartozik. Szigorúan 

védett terület, csak szakmai turizmus létezik, szervezett csoportokkal madármegfigyelő és 

gyűrűző állomással. 

A kistáj többnyire csak alacsonyabb rendű közúton megközelíthető településeinek fő rekreációs 

vonzereje az országos jelentőségű természetvédelmi területekben rejlik. Ezek közül az idáig terjedő 

bugaci ősborókás a legjelentősebb.  

 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Izsák közigazgatási területének jelentős része mezőgazdasági hasznosítású külterület, mindössze 

6,59%-a a belterület. A szántóföldek aránya 50% feletti, melynek túlnyomó része Északon található. 

A belterület két területi egységre oszlik: a központi belterületre és Kis-Izsákra. A két lakott terület 

határa között ma 3,5 km hosszon beépítetlen terület húzódik. 

A belterület zömét a lakóterületek teszik ki. Kisebb területen az intézmények foglalnak helyet és 

nagyon kis területen lévő gazdasági telepek helyezkednek el. A meglévő ipari üzemek a 

külterületen, a volt majorságokban telepedtek le, azokban elsősorban, melyek az országutak 

mentén helyezkednek el. 

Kis-Izsák a központi településtől ÉNY-ra helyezkedik el. Egy főút és azzal párhuzamosan két utca 

képezi. Lakosságának száma: 263 fő. 

A települést először a Tihanyi Apátság irattárában lévő dokumentum szerint említik 1055-ben 

Culun Aqua néven. Ez a jelenleg is meglévő Kolon-tavat jelenti, amely a város DNY-I oldalát 

szegélyezi. Később Kun László birtokleveleiben Isac néven szerepel. A jelenlegi Izsák néven 1474 

óta szerepel az egyházi feljegyzésekben. 

Fontosnak tartom megemlíteni azt is, hogy Izsák ma már országszerte a „Sárfehér hazájaként” 

ismert. 2006. óta, mint Arany Sárfehér védett eredetű bort tartják számon. 

Izsák legismertebb rendezvényét is nagy becsben tartott szőlőfajtánkról nevezték el. A Sárfehér 

Napok programsorozata 1936-ban indult útjára, mely nemcsak Izsák, de a térség kiemelkedő 

rendezvénye is. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi 

esélyegyenlőtlenségek csökkentése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003.évi CXXV törvény előírásainak szellemében. Az Egyenlő Bánásmódról és az 

Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV . törvény 35.§-a szerint a települési 

önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programot fogadhatnak el, melyben elemzik a településen 

élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és meghatározzák az e csoportok 

esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Jelen dokumentum összeállítását, a hátrányos csoportok 

felzárkóztatását, támogatását, az esetleges szegregációjuk felszámolását küldetésünknek érezzük.  

 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Izsák település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében: 

 

1. képzettséghez való hozzáférés  

2. munkaerő-piaci pozícióhoz és foglalkoztatási feltételekhez való hozzáférés  

3. lakhatáshoz és lakhatási környezethez való hozzáférés  

4. egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés  

5. közlekedéshez való hozzáférés  

6. társadalmi és közösségi kapcsolatrendszerhez való hozzáférés  

7. információhoz való hozzáférés  

8. közszolgáltatásokhoz való hozzáférés (szociális, gyermekjóléti, és más kormányzati, 

önkormányzati közszolgáltatások) továbbá  

9. hatalomhoz, önrendelkezéshez, önérvényesítéshez való hozzáférés  

10. befogadó közösséghez való hozzáférés - szemléletformálás  

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

A népesség számának alakulása, összetétele, egészségi állapota jelentősen befolyásolja az 

egészségügyi és szociális ellátórendszer szükségleteit, döntően meghatározza a lakosság 

foglalkoztathatóságát és ezzel összefüggésben kiemelt jelentőséggel bír a társadalom eltartó 

képességét érintően.  

Izsák lakosságának száma enyhe mértékű csökkenést mutat, mely betudható annak, hogy 

elöregedő városról beszélünk. Kevés a munkalehetőség, így a fiatalok sokszor az ingázás helyett a 

költözést választják.  

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

 
Változás 

2012 5 710,00 bázis év 

2013 5 655,00 99,0% 

2014 5 622,00 99,4% 

2015 5 617,00 99,9% 

2016 5 546,00 98,7% 

2017 n.a. 
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

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

adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  2 827,00 3 075,00 5 902 47,90% 52,10% 

0-2 évesek  
  

176 2,98% 

0-14 éves  410 439 849 6,95% 7,44% 

15-17 éves  106 80 186 1,80% 1,36% 

18-59 éves  1703 1566 3 269 28,85% 26,53% 

60-64 éves  204 241 445 3,46% 4,08% 

65 év feletti  404 749 1 153 6,85% 12,69% 

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

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

 

2012 1 115,00 862 133,76% 

2013 1 141,00 847 134,71% 

2014 1 153,00 833 138,42% 

2015 1 153,00 858 134,38% 

2016 1 153,00 849 135,81% 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó 

jellegű 

odavándorlás 

 

Elvándorlás 

 
Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó 

lakosra vetített száma 

 

2012 118 130 -12 -2 

2013 116 144 -28 -4,7 

2014 104 122 -18 -30,03 

2015 110 106 4 0,67 

2016 132 148 -16 -2,71 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Élveszületések 

száma 

 

Halálozások 

száma 

 

Természetes 

szaporodás (fő) 

 

2012 52 95 -43 

2013 50 87 -37 

2014 54 97 -43 

2015 51 87 -36 

2016 60 82 -22 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 



 8 

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. 

  Magyarország Alaptörvénye 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő szabályokat az Izsák Város Képviselő- testületének 

2/2015 (II. 25) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és a szociális ellátásról 

tartalmazza. A rendelet célja az Izsák város közigazgatási területén élő egyének és családok 

szociális biztonságának a megőrzése, elősegítése érdekében megállapítsa a települési 

támogatás és a szociális ellátások keretében nyújtott támogatások formáit, feltételeit. A 

rendeletben szabályozott ellátási formák, szociális ellátások biztosítják a célcsoportok 

esélyegyenlőségének megteremtését. Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód 

érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom különböző csoportjainak együttélésére 

vonatkozó különösen az alábbi stratégiák: 

 

Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, 

a társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó különösen az alábbi 

stratégiák: 

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

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 
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• Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv 2007- 

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. 

 

• Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009- 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Idősügyi Nemzeti Stratégia című stratégiai 

programot (81/2009. (X. 2.) OGY határozat). Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 

Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglalt célkitűzéseket, prioritásokat, preferenciákat 

képviselje és érvényesítse jogalkotó és végrehajtó tevékenysége során, kiemelve az 

időseket érintő kormányzati döntéseket, programokat és cselekvési terveket. Az Idősügyi 

Nemzeti Stratégiában foglaltak összhangban vannak az ENSZ alapelveivel, az Európai 

Unió törekvéseivel, a Társadalmi Befogadásról szóló közös Memorandummal, a 

Lisszaboni Stratégiával, a Berlini Nyilatkozattal, az AGE vezérelveivel, az Európai 

Szociális Chartával, a magyarországi Idősügyi Chartával, valamint az Európai Bizottság 

Közleményével, melyet a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a Gazdasági és Szociális 

Bizottsághoz intézett. Összhangban van az Öregedésről szóló Madridi Nemzetközi 

Cselekvési Tervvel, az ENSZ Egészségügyi Szervezete, a WHO által 2001-ben publikált, az 

idősügyi politikát meghatározó alapdokumentumával, melynek címe az Aktív Időskor 

(Active Ageing – Policy Framework) is. Az Európai Unió Szociálpolitikai Ütemterve 

célkitűzésként határozza meg a humánszolgáltatások modernizálását és fejlesztését a 

társadalmi és demográfiai struktúrák változásaira adott válaszként úgy, hogy a védelem 

szerepe produktív tényezőként jelenjen meg. A magyarországi időspolitika egyik 

legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és 

esélyegyenlőségének megteremtése. 

Ma még sok idősebb ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: 

elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel 

azt is jelenti, hogy az egyén milyen mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen 

használja fel képességeit, tudását, egyéniségének sajátos adottságait más emberek, 

szűkebb vagy tágabb közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen 

mértékben veszi igénybe mások adottságait saját élete alakításában. Ebben az értelemben a 

társadalmi részvétel, illetve a közösségileg aktív lét azt feltételezi, hogy az egyén 

tevőlegesen befolyásolja nemcsak saját maga, hanem a különböző közösségek életét, 

hozzáadja tudását, normáinak érvényesítését, munkáját, bizalmát, egyéniségének színét, 

jellegét a közösség egészéhez. 

 

• Az EU 2020 stratégia 
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Az EU 2020 stratégia 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 Program 

A Nemzeti Reform Program: 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. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 

célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró 

célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 

• Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020) 

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 felzárkózás politikát 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. 

 

• Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013–2020) 

Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia című stratégiai 

programot 80/2013. (X. 16.) OGY határozatát mi szerint: „Sajátos probléma a roma 

kisebbséghez tartozók lelki egészségének védelme, a szerfogyasztásból eredő problémáik 

megelőzése és kezelése. A hiányzó szakemberek pótlását segítő ösztönző rendszer 

kialakításával meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a ma még hátrányos helyzetű, 

ellátatlan térségekben is hozzá lehessen férni a lelki egészség megőrzését, a betegségek 

kezelését biztosító szolgáltatásokhoz. Elsősorban a kistelepülésen élők és a 
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veszélyeztetettek érdekében újszerű szervezeti megoldások is megfontolandók, például az 

egészségügyi alapellátásban dolgozók bevonása a szerhasználókkal kapcsolatos 

különböző gondozási feladatokba.” 

 

• Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) 

A Kormány 1744/2013. (X.17.) sz. Korm. határozatával fogadta el a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló stratégiáját, mely Bács-Kiskun megye tekintetében 

különös jelentőséggel bír. „Klasszikus értelemben vett kiterjedt tanyavilágról, amelynek 

hazánkban három típusát különböztetünk meg (életvitelszerűen lakott, gazdálkodásra 

használt vagy idényjelleggel, hétvégi házként funkcionáló), igazán csak Csongrád, Békés 

és Bács-Kiskun megye területéin beszélhetünk. Ezekben a megyékben jellemző az 

előzőekben vázolt mindhárom tanyatípus együttes jelenléte is, és negyedikként 

idesorolhatók a jelentős számban található lakatlan, elhagyott tanyaépületek, volt TSZ 

majorok. A biztonság és a köznyugalom fenntartása ezeken a területeken már századokkal 

ezelőtt is speciális módszereket igényelt. 

A lakott tanyák többségében idős, illetve egyedülálló, hátrányos helyzetű személyek, 

családok élnek. A külterületen, különösen a tanyavilágban élő népesség érzékenyebben 

reagál a bűnügyi helyzet változásaira, sőt más társadalmi rétegektől eltérően, sajátos 

helyzetükből fakadóan jobban igényli az állam szolgáltató gondoskodását.” A stratégia 

intézkedéseket is megfogalmaz: „Össze kell gyűjteni azon szervezeteket, amelyek 

hátrányos helyzetű, különösképpen roma fiatalok számára működtetnek felzárkóztatási 

programokat. Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen játszóházakban, 

tanodákban, közösségi tereken működtetett) programokba a bűnmegelőzési (áldozattá és 

elkövetővé válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok 

integrálhatók-e, ki kell dolgozni a módszertanát annak, hogy az áldozattá és elkövetővé 

válást megelőző ismeretek és szociális kompetenciafejlesztő játékok hogyan integrálhatók 

be a már futó programokba, és az arra alkalmasakba be kell illeszteni ezen ismeretek 

oktatását.” 

 

• Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia  

Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz. határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható 

fejlődés Keretstratégiáról szóló határozatát. „ A hátrányos helyzetű csoportok segítése 

(önkéntesség) az újraelosztás növekedése nélkül járul hozzá e csoportok helyzetének 

javításához, emellett pedig kapcsolatot teremt az eltérő környezetben élő emberek között, 

erősítve a társadalmi szolidaritást. Az egyéb jellegű társadalmi intézményekben (pl. 

klubok, egyletek) vállalt önkéntes tevékenység növekedése szintén a társadalom tagjai 

közötti kapcsolatokat, a közösségi összetartozást erősíti, amely közvetett módon 

hozzájárul a demokratikus döntéshozatalban rejlő értékek szélesebb körű felismeréséhez 

is. Az ilyen tevékenységek végzése önmagában jó például szolgálhat a szélesebb csoportok 

számára, azonban a családok keretében lehetőség nyílik ezeknek az értékeknek a 

nemzedékek közötti továbbadására is… Az egészségtudatos életmód számtalan módon 

kapcsolódhat a különböző tevékenységi körrel rendelkező társadalmi szervezetek 

tevékenységéhez, így egyebek mellett a természetvédelemhez, a sporthoz vagy a szociális 

ügyekhez (pl. gyermekek, idősek, hátrányos helyzetű csoportok segítése) is. A 

Keretstratégia ezért ajánlja az egészségtudatos magatartásminták megjelenítését a 
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szervezetek alapvető tevékenységének végzése során… A gyermekszegénység 

csökkentése érdekében fontos a lehető legkorábbi életkorban történő beavatkozás, vagyis a 

0-3 éves korosztály és szüleik számára lehetővé tenni az egészségügyi, gondozási, 

fejlesztési, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a szülői kompetenciák erősítését. 

Ehhez a helyben elérhető szolgáltatások együttműködésének erősítése szükséges. A 

későbbi életkorban a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása, 

majd hozzáférésük a minőségi, integrált oktatáshoz a sikeres iskolai karrier megalapozása 

és a lemorzsolódás csökkentése érdekében elengedhetetlen…A leszakadó társadalmi 

csoportok – különösen a romák – és térségek kiemelt kezelése, a szegénység csökkentése a 

kormányzat által nemcsak az emberi erőforrások fejlesztése, hanem a társadalmi 

integráció szempontjából is fontos. A leszakadó térségek lakosainak az alapvető 

infrastruktúra hiányában kevés esélyük van a kitörésre a mélyszegénységből, a munka 

hiánya pedig a társadalmi élet minden területén (pl. értékrendszer, kultúra) a szegregációt 

erősíti. A mélyszegénység aláássa a társadalmi igazságosság érvényesülésébe vetett hitet 

is. Az e térségekbe irányuló, megfelelően tervezett komplex, többek között oktatási és 

képzési, egészségügyi, gazdaságfejlesztési, valamint lakhatási programok ezért a 

társadalmi összetartozást is szolgálják…A társadalmi kirekesztettség mérséklését  és a  

munkahelyteremtést célzó programok indításával (például a közszolgáltatások javításával) 

lehetőség nyílik a munkába bevonható polgárok körének növelésére. Ez amellett, hogy 

erősíti a társadalmi kohéziót, hozzájárul a humántőke növeléséhez, illetve az eltartottak 

számának csökkentéséhez, ezáltal a gazdasági tőkét is erősítve.” 

 

• Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

Az Országgyűlés 15/2015. (IV.7.) sz. határozatával fogadta el a az Országos 

Fogyatékosságügyi Programról szóló határozatát, melyben felkéri a Kormányt hogy 

jogalkotó és végrehajtó tevékenységében érvényesítse a Programban elfogadott elveket, 

feladatokat és célkitűzéseket, dolgozzon ki 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési 

Tervet, számoljon be a célkitűzések megvalósulásáról az Országgyűlésnek. 

Az Országgyűlés felkéri a kormányzati és civil szervezeteket, hogy tegyenek meg mindent 

a Programban megfogalmazott célok megvalósításáért, a tömegtájékoztató szervek 

vezetőit és munkatársait, hogy vállaljanak részt a Program megismertetésében, a 

fogyatékos személyeket arra, hogy közösségi, helyi, kistérségi, megyei, regionális és 

országos szinten vállaljanak aktív és kezdeményező szerepet saját jogaik biztosításában, 

vegyenek részt a sorsukat érintő kérdésekben. 

Felkéri továbbá a felelős minisztert, hogy a programot tegye közzé az általa vezetett 

minisztérium honlapján felolvasó szoftverekkel használható elektronikus formában, 

magyar jelnyelven és könnyen érthető formátumban, továbbá  a látássérültek 

érdekképviseletét ellátó országos szervezeten keresztül Braille-formátumban. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program, a helyi stratégiák közül legfontosabb kapcsolódási pontja a 

Helyi Bűnmegelőzési program, mivel a közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott 

időszakában és helyen – jogilag szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, 

személye, javai és jogai biztosítottak az illetéktelen támadástól. A város közbiztonsági állapota a 

helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a bűncselekmények megelőzése is 

csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés megállítása a lakosság, a rendőrség, a polgárőrség, 

és az önkormányzat feladata, az igazságügyi szervekkel karöltve. A helyi társadalmat és értékeit 

meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési szabályokat súlyosan sértőktől. A közbiztonság 

kezelésének a megelőzési felfogás kell, hogy az alapja legyen. 

A bűnözés okai és elősegítő feltételei között kell említeni a szociális ellátottságot. Az egészségügyi 

és közigazgatási fejlettséget, a műveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát és 

gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági 

helyzetet, a létminimum alatt és annak közelében élők számát, a lakáshelyzetet és az ezekhez 

hasonló további tényezőket. A személyiség kialakulását közvetlenül befolyásoló mikrokörnyezet a 

család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, a szórakozási lehetőségek és szokások is 

befolyásolhatják a bűnözés méretét és minőségét.  

Az önkormányzat arra törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet 

teremtsen az itt élők számára. A közbiztonság közügy, a probléma össztársadalmi, éppen ezért a 

megoldásnak is annak kell lennie. A város lakóinak jól felfogott érdeke, hogy megakadályozzuk a 

bűnözés továbbterjedését.  Meggyőződésünk, hogy az önkormányzat a lakosság, rendőrség, 

közintézmények és a polgárőrség összefogásával ez a feladat megoldható. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Kiskőrösi kistérséget 15 település alkotja, melyek közül városi ranggal Izsák, Kecel, Kiskőrös és 

Soltvadkert rendelkezik. 2004-ben alakult meg a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT).  

A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási, nevelési, szociális 

ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének 

összehangolt fejlesztésére, térségi közszolgáltatások biztosítására-fejlesztésére, intézmények 

fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre. A térség központja 

Kiskőrös, szerepköréből fakadóan ellátja a körzetközponti feladatokat (szakorvosi rendelő, 

rendőrkapitányság, bíróság, ügyészség, munkaügyi kirendeltség, ÁNTSZ, földhivatal).  

A területi közigazgatás átalakítása (a Kormányablakok és a járási hivatalok rendszerének 

létrehozása) során a megyei és járási hivatalok ügyfélszolgálataiként jöttek létre a 

Kormányablakok, amely Izsákon is kialakításra került. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adattípusokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

1. számú melléklete tartalmazza. A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a 

TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az 

ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál 

az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás 

adataiból indultunk ki. Az adatgyűjtés során a helyi intézményektől kaptuk a 

legaktuálisabb adatokat, illetve társhatóságok együttműködését kértük a teljes körűség 

érdekében.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európában élő körülbelül 10–12 millió roma közül sokan naponta szembesülnek az 

előítéletekkel, a tolerancia hiányával, a hátrányos megkülönböztetéssel és a társadalmi 

kirekesztettséggel. Peremre szorulva, nagyon rossz társadalmi-gazdasági körülmények között 

élnek. Míg az elsődleges felelősség e fellépés tekintetében a hatóságokra hárul, a kihívás továbbra 

is fennáll, mivel a romák társadalmi és gazdasági integrációja kétirányú folyamat, amely 

megköveteli úgy a többség, mint a roma közösségek tagjai gondolkodásának megváltoztatását. A 

roma és nem roma emberek egészségi állapota közötti általános különbségek a romák rossz 

életkörülményeihez, a célzott tájékoztató kampányok hiányához, a minőségi egészségügyi 

ellátáshoz való korlátozott hozzáféréshez és a magasabb egészségügyi kockázatoknak való 

kitettséghez kötődnek. Ahol lehetséges, a képzett romákat be kell vonni azokba az egészségügyi 

programokba, amelyek az ő közösségüket célozzák meg. 

Településünkön a KSH népszámlálási adatai szerint 2011-ben 69 fő vallotta magát 

cigány/roma nemzetiségűnek.  
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A társadalmi polarizáció, a gazdagok és szegények közötti jövedelemkülönbség, 

világméretben növekszik. Egyre nagyobb különbség tapasztalható az egyes társadalmi 

rétegek foglalkoztatási lehetőségekhez, erőforrásokhoz, egészségügyi ellátáshoz, 

kultúrához, oktatáshoz való hozzáférési esélyeiben. 

A világgazdaság folyamatosan növekszik, ugyanakkor ez a növekedés egyenlőtlen. Sok 

országban növekedési zavarok és egyensúlytalanságok tapasztalhatók. Ezek időnként 

regionális méreteket öltenek, pénzügyi és gazdasági válságokat okozva a világgazdaság 

egészében. A mezőgazdasági és ipari szektorokban a munkaerő-hatékonyság 

folyamatosan nő, a felszabaduló munkaerő többletet azonban a szolgáltató szektor csak 

részben szívja fel; azaz a szükségletek kielégítésére szolgáló javakat és szolgáltatásokat 

egyre kevesebb emberi munkával termelik meg. Ez a folyamat azonban nem a munkaidő 

csökkenésének irányába hatott, hanem ellenkezőleg, a munkaidő növekedését és a 

munkaerő további leépítését ösztönözte. 

E globális tendenciák azt jelzik, hogy a társadalmak jelenlegi együttes fejlődési modelljei 

hosszú távon fenntarthatatlanok. (l. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia) 

 

A szegénység tehát számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai 

között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, 

alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok 

gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai 

végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön 

tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a 

tartós munkanélküli létből fakadó motiválatlanság problémája, és a társadalmi előítélet 
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jelenléte.  A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a 

roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Magyarország a foglalkoztatási szint javítására irányuló Európa 2020 célkitűzésben a  

közfoglalkoztatáson kívüli aktív munkaerőpiaci eszközök továbbra is kiemelt szerepet töltenek be. 

Folytatódik az „Út a munkaerőpiacra"program, melybe 2019. március elejéig közel 140 ezer 

álláskeresőt vontak be a kormányhivatalok. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásában, valamint a 

munkanélküliek és regisztrált álláskeresők számának csökkenésében megkerülhetetlen szerepet 

játszó programban eddig több mint 40 ezer résztvevő képzésének támogatására került sor. A 

programban a foglalkoztatáshoz nyújtott bértámogatások, illetve személyre szabott munkaerőpiaci 

szolgáltatások révén összességében már több mint 100 ezer fő tudott elhelyezkedni.  

A 25 év alattiak munkaerő piaci aktivitását ösztönzi az Ifjúsági Garancia program (58.), mely 2019. 

március elejéig összesen 111 ezer fiatalt támogatott, akik közül mintegy 36 ezer fiatal részesült 

munkaerő piaci képzésben és 76 ezer fiatal tudott elhelyezkedni a program keretében adható 

támogatások révén. Az említett kiemelt programokhoz kapcsolódóan kidolgozott új képzési 

ajánlattételi módszertan hozzájárul a képzések minőségének javításához. Emellett a 

közfoglalkoztatásból való kilépés és a képzésben való részvétel ösztönzése érdekében a 

tanfolyamidő tartamára járó keresetpótló juttatás 2019. január 1-től a közfoglalkoztatási bér helyett 

a minimálbérhez viszonyított indexálást kapott, amivel mértéke a minimálbér 60-100%-ára 

emelkedett.  

2018-ban új pilot program indult a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) hatékonyságának 

növelése érdekében, melynek célja a munkaerő piaci kiközvetítés felgyorsítása pontosabb ügyfél-

szegmentáció alkalmazásával, a munkáltatói kapcsolattartás javításával, személyre szabott 

szolgáltatások nyújtásával.  

A következő időszakban továbbra is folytatódnak a közfoglalkoztatottak képzését („Alacsony 

képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”) és sikeres versenypiaci elhelyezkedését támogató 

aktív munkaerőpiaci programok („Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program; „Út a 

munkaerőpiacra”). 

  

Az aktív eszközök és bértámogatások rendszere mellett a közfoglalkoztatásból való kilépést 

ösztönzi, hogy a közfoglalkoztatási bér a minimálbér további emelése mellett is változatlan 

összegű, így a magasabb bérkülönbség lényegesen vonzóbbá teszi a nyílt munkaerőpiaci 

elhelyezkedést. 

 2018-ban is folytatódott a társadalmi vállalkozások minősítési folyamata, melynek sikeres 

teljesítése után vissza nem térítendő fejlesztési forráshoz juthatnak azon civil és nonprofit 

szervezetek, valamint szociális szövetkezetek, melyek fenntartható üzleti fejlesztésekkel 

megalapozva hoznak létre új munkahelyeket hátrányos helyzetű személyek számára, valamint 

alacsony munkaerőpiaci kereslettel rendelkező térségekben. 

 

A 25 év alatti fiatalok foglalkoztatási helyzetének további javítása érdekében folytatódnak a 

korosztály célzott programjai - köztük az Ifjúsági Garancia Program, amely 2015 elejétől széles 

eszközrendszerrel (képzés, bértámogatás, vállalkozóvá válási támogatás, mobilitási támogatás, 

mentorálás, munkaerőpiaciszolgáltatások) került bevezetésre. Ezen program mellett az Ifjúsági 

Garancia Rendszer (58.intézkedéscsoport)részét képezi a Fiatalok vállalkozóvá válását támogató 

program és a munkatapasztalat-szerzést segítő Gyakornoki program is. Továbbra is érvényesül az 

a kormányhatározatba foglalt elvárás, hogy a 25 év alatti személyeket csak abban az esetben lehet 

közfoglalkoztatási programba bevonni, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer nem kínál számukra 
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egyéb reális lehetőséget, melynek köszönhetően a hatályba lépés óta megfeleződött a 

közfoglalkoztatásban lévő 25 év alattiak. A munkaerőhiány enyhítését a bemutatott aktív 

munkaerőpiaci intézkedések és széleskörű képzési programok mellett a minimálbéremelés, illetve 

a járulékcsökkentés is segíti. 

Az idősebb korosztály foglalkoztatását támogatja más, az adózás terén hozott intézkedések mellett 

a nyugdíjas munkavállalók szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás alóli 

mentessége, mely így hozzájárul a munkaerőhiány enyhítéséhez. 

A nők és a kisgyerekes szülők foglalkoztathatóságának növelése érdekében, a korábbi években is 

futó aktív munkaerőpiaci intézkedések, adó-és járulékcsökkentések, valamint családtámogatási 

elemek megléte mellett tovább folytatódik a bölcsődei ellátás területi lefedettségének célzott 

fejlesztése, amit a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésről szóló 

1110/2019. (III. 12.) Korm. határozat is támogat. A folyamatban lévő bölcsődefejlesztés mellett a 

gyermekek napközbeni elhelyezésének költségeit csökkentő program indul 2019 harmadik 

negyedévtől. A program keretében családi vagy munkahelyi bölcsődei szolgáltatás 

igénybevételéhez legfeljebb havi 40 ezer forinttámogatásban részesülhet a munkába álló szülő a 

térítési díj mérsékléséhez a gyermek 3 éves koráig.  

A munkaerő versenyképességének és képzettségének fejlesztése több képzési elemből áll 

(61.intézkedéscsoport), ezek célja a munkavállalási korú -kiemelten az alacsony képzettségű -

lakosságot célzó képzések támogatása. A foglalkoztatási intézményrendszer keretein belül 

megvalósuló képzések az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése, mellett egyes 

programok a vállalkozások szervezésében valósulnak meg, minden vállalkozásméretet lefedve 

(„Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-és középvállalkozások munkavállalói számára”, 

"Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára"). E képzéseket a 

hátrányos helyzetű személyek digitális kompetenciafejlesztési programja egészíti ki. 

A képzési programok mellett 2019-ben is folytatódik a szakképzési intézményrendszer fejlesztése, 

melynek alapvető célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése a szakképző 

intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítésével, átfogó alapkészség-

fejlesztési szakpolitika kialakítása, ehhez a tanári felkészültséget és a tanulói kompetenciát 

támogató eszköztár kialakítása.  

A szakképzési rendszer átalakítását célozza a Szakképzés 4.0 stratégia kidolgozása és végrehajtása, 

melynek célja versenyképes szaktudással, munkavállaláshoz szükséges kompetenciákkal 

rendelkező fiatalokat nevelő, vonzó szakképzési rendszer, keresletvezérelt szakképzés és 

felnőttképzés kialakítása a szakmai képzés tartalmának megújításával, és a tanári pálya vonzóbbá 

tételével. A Stratégia végrehajtása során támaszkodik a Digitális Munkaerő Program elemeire is, e 

program célja az aktív munkavállalók általános és szakma-specifikus digitális felkészültségének 

javítása, a felnőttképzésben résztvevők számának növelése, a digitális munkaerőpiac igényeinek 

pontosabb felmérése, a digitális kompetenciák beépítése a képzési rendszerbe, pályaorientáció, a 

hátrányos helyzetből fakadó alacsonyabb szintű hozzáférés kompenzálása képzések esetén. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Az emberek gazdasági, társadalmi körülményei jelentősen befolyásolják egészségi állapotukat. Az 

alacsonyabb társadalmi szinten élő emberek esetében gyakoribb a súlyos betegség az idő előtti 

elhalálozás veszélye. Ennek fő oka a hátrányos anyagi helyzet, a létbizonytalanság, a szorongás, a 

társadalmi beilleszkedés hiánya, vagy kirekesztettség.  

Minél tovább élnek az emberek megterhelő szociális és gazdasági körülmények között, annál 

kisebb a valószínűsége, hogy egészséges, derűs öregkort érnek meg.  
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A munka amellett, hogy anyagi biztonságot nyújt, értékessé teszi az embert, aki műveli.  Kevésbé 

érzi magát felesleges tehernek családjában és a társadalomban, emellett javul az egyén 

mentálhigiénés állapota is. 

Napjainkban egyre nagyobb problémát, egyre több feladatot jelent a munkanélküli, aktív korú 

felnőttek munkához jutása, illetve az állástalanságból következő egzisztenciális, szociális, pszichés 

problémák.  

 

A városlakók szociális ellátottságának fontos mutatója a számukra pénzben és természetben 

nyújtott ellátások köre, valamint az igénybe vehető szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások. 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

száma (fő) 

Férfi                  
Nő 

 
Összesen Férfi  Nő  Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 2061 1983 4 044 230,5 11,2% 206,5 10,4% 176 4,3% 

2013 2051 1936 3 987 187,75 9,2% 191 9,9% 379 9,5% 

2014 2055 1907 3 962 150 7,3% 175,5 9,2% 326 8,2% 

2015 2018 1915 3 933 165 8,2% 178,25 9,3% 343 8,7% 

2016 2013 1887 3 900 134,25 6,7% 157,25 8,3% 292 7,5% 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 110,5 #ÉRTÉK! 123,5 #ÉRTÉK! 234 #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

Regisztrált 

munkanélküliek/ 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

Fő 

összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

437 379 326 343 292 204 

20 év alatti  
Fő 15,25 8,25 7,25 9,25 7 5,25 

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

20-24 év  
Fő 60,75 50 42,75 34,75 32,25 23 

% 13,9% 13,2% 13,1% 10,1% 11,1% 11,3% 

25-29 év  
Fő 32,5 33,5 34,75 39 29 15,5 

% 7,4% 8,8% 10,7% 11,4% 9,9% 7,6% 

30-34 év 
Fő 60,75 47 35,75 32,25 27 10 

% 13,9% 12,4% 11,0% 9,4% 9,3% 4,9% 

35-39 év  
Fő 59,75 48,5 46,5 42 39,5 19,5 

% 13,7% 12,8% 14,3% 12,2% 13,6% 9,6% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 56 44,75 36 42,75 35,25 25,25 

% 12,8% 11,8% 11,1% 12,5% 12,1% 12,4% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 48,25 38,75 31,25 34 30 24,75 

% 11,0% 10,2% 9,6% 9,9% 10,3% 12,1% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 47,5 50,25 40,5 44,25 33,25 22,75 

% 10,9% 13,3% 12,4% 12,9% 11,4% 11,2% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 50,75 50,5 40,75 35,5 30 17,25 

% 11,6% 13,3% 12,5% 10,3% 10,3% 8,5% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 5,5 7,25 10 29,5 28,25 40,5 

% 1,3% 1,9% 3,1% 8,6% 9,7% 19,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

      

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya  

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 

túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 28,32 135 129 264 51,1% 48,9% 

2013 36,83 77 94 171 45,0% 55,0% 

2014 32,35 74 103 177 41,8% 58,2% 

2015 36,49 82 120 202 40,6% 59,4% 

2016 42,59 65 88 153 42,5% 57,5% 

2017 39,32 50 73 123 40,7% 59,3% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma  

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 464 430 894 35 7,5% 26 6,0% 61 6,8% 

2013 460 426 886 18 3,9% 20 4,7% 38 4,3% 

2014 455 433 888 18 4,0% 19 4,4% 37 4,2% 

2015 443 425 868 13 2,9% 9 2,1% 22 2,5% 

2016 462 405 867 15 3,2% 14 3,5% 29 3,3% 

2017 472 395 867 4 0,8% 6 1,5% 10 1,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

      

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A roma népességen belül az iskolai végzettség sokkal alacsonyabb, mint a népesség többi tagjai 

körében. A roma gyermekek felülreprezentáltak a speciális oktatási intézményekben és a 

szegregált iskolákban. A kulturális/iskolai közvetítők, egyházak és vallási szervezetek vagy 

közösségek, valamint a roma szülők aktív részvétele révén meg kell erősíteni a kapcsolatot a 

közösségeken belül annak érdekében, hogy javuljon a tanárok interkulturális készsége, csökkenjen 

a szegregáció, és biztosított legyen az alapfokú iskola látogatására vonatkozó kötelezettség 

betartása. Ismert, hogy azoknak a gyermekeknek, akik kimaradnak az iskolarendszerből, későn 

lépnek be, illetve túl korán lépnek ki abból, a későbbiekben jelentős nehézségekkel kell 

megküzdeniük, az írástudatlanságtól és a nyelvi problémáktól kezdve a kirekesztettség és az 

alkalmatlanság érzéséig. Ennek eredményeként nehezebben tudnak továbbtanulni, egyetemre 

menni vagy megfelelő állást találni. Ezért ösztönözni kell az iskolából kimaradó fiatal felnőttek 

számára második esélyt kínáló programokra irányuló kezdeményezéseket, köztük azokat a 

programokat, amelyek kifejezetten a roma gyermekekre összpontosítanak. A roma fiatalokat 

erőteljesen ösztönözni kell arra, hogy a középfokú és felsőoktatásban is részt vegyenek. 

Felmérések szerint a munkavállalás terén a romák jelentős mértékben diszkriminálva érzik 

magukat. 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a 

megfelelő korúak százalékában 

Férfi  Nő  Férfi Nő 

  % % % % 

2001 86,4% 93,9% 13,6% 6,1% 

2011 77,4% 87,6% 22,6% 12,4% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 

végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

 

Általános iskolai 

végzettség  

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 436 21 4,8% 198 45,4% 217 49,7% 

2013 378 18 4,7% 163 43,1% 197 52,1% 

2014 325 15 4,6% 151 46,4% 159 48,9% 

2015 342 18 5,2% 170 49,7% 154 45% 

2016 290 18 6,2% 134 46,2% 138 47,5% 

2017 232 16 6,9% 111 47,8% 105 45,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

     

A táblázatból kiderül, hogy a regisztrál munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  2012-

es évhez képest 2017-be a közel a felére csökkent, azonban az alacsony iskolázottságú álláskeresők 

száma továbbra is közel 10%-kal meghaladja a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű 

munkanélküli lakosok számát.   

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók 

száma 

 

8. évfolyamot eredményesen befejezte 

a felnőttoktatásban 

 

Fő Fő % 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

 Év 

Középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

összesen 

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma 

 

Szakközépiskol

ai 

felnőttoktatásba

n résztvevők 

száma 

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 

tanulók száma 

a 

felnőttoktatás

ban 

 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 0 0 ######## 0 ######## 0 ######## 29 

2013 #ÉRTÉK! n.a. ######## n.a. ######## n.a. ######## 0 

2014 #ÉRTÉK! n.a. ######## n.a. ######## n.a. ######## 0 

2015 #ÉRTÉK! n.a. ######## n.a. ######## n.a. ######## 0 

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

2017 9 9 ######## 0 ######## 0 ######## 9 

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

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egyik speciális formája, melynek célja, hogy a 

közfoglalkoztatott sikeresen vissza, vagy bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A 

közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti 

munkalehetőséget biztosítsanak azok számara, akik az önálló álláskeresés kapcsán hosszú ideig 

eredménytelenek voltak. A közfoglalkoztatás fontos lehetőség a halmozottan hátrányos csoportok 

számára. Önkormányzatunk közfoglalkoztatottjai a város tulajdonában lévő közterületek 

fenntartásával, tisztántartásával, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők irodai és egyéb 

feladatokat látnak el az önkormányzati intézményekben. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

Izsák félúton helyezkedik el Kiskőrös és Kecskemét között, melyek 20 km-re találhatók.  A 

lakosság nagy része ingázik, Kecskemétre és Kiskőrösre jár tanulni, és dolgozni. 

A megyeszékhely közelsége miatt közlekedésileg jól megközelíthető, mely előny a Kecskeméten 

működő nagyfoglalkoztatók elérhetősége miatt is.  

Településünkön található több nagyobb vállalkozás is, építőipari, bor, pezsgő –és üdítőgyártó 

vállalkozás, azonban elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségűek illetve a szakmunkásoknak 

biztosít lehetőséget. Városunkban a munkalehetőség a munkaképes lakosság számához 

viszonyítva igen kevés, de a környező településekre való jó közlekedési lehetőség a 

foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét jelentősen növeli. 

   

Hamarosan átadásra kerül a Városi Piaccsarnok, ahol egy modern, fedett, jól megközelíthető 

épület várja a vásárlókat.    

 

Jelenleg egy 14 fő férőhelyes bölcsőde és egy családi napközi működik városunkban. A bölcsődei 

ellátásra való nagy igény eredményeképpen további intézményrendszer bővítés várható egy 
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három csoportos bölcsődei épület építésével. Ennek megvalósulásával olyan édesanyák 

létesíthetnek munkaviszonyt, akik gyermekeik felügyeletének megoldásával küszködtek. 

Jelenleg munkahelyteremtő beruházás nem folyik Izsákon. 

 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya fogadja 

városunkból az álláskeresőket. A munkaügyi központnál minden esetben elsődleges szempont, 

hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat keresnek és ajánlanak fel. A 

Kirendeltségen a munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, 

a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat.  

 

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

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

 

Az önkormányzat a Munkaügyi Központtal és a Kistérséggel együttműködve rendszeresen 

munkát ad az aktív korú munkanélkülieknek és a roma lakosságnak. Az elmúlt néhány évben a 

programban részvevők száma  fokozatosan csökkent, azonban a továbbképzési lehetőségekkel 

többen éltek. 

A helyi Családsegítő Szolgálat munkatársai segítik az önéletrajz megírásában, álláskeresésben, az 

interjúra való felkészülésben a hozzájuk forduló klienseket. Jelenleg helyi foglalkoztatási 

programok nincsenek.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A segélyezési rendszer átalakítása során egységessé válik a szétaprózódott szociális 

segélyezési rendszer. 2015. március 1-jétől az átalakítást követően az állam és az 

önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai és a felelősségi körök egyértelműen 

elválnak, a segélyezési rendszer átláthatóbbá válik, amely így megfelelőbben reagál a 

helyi, térségi problémákra, valamint jobb lefedettséget biztosít a helyben lakó rászorultak 

számára. Az állami felelőségi körben kötelezően biztosítandó ellátások szabályait továbbra 

is a szociális törvény tartalmazza. Ezen ellátások megállapítása és folyósítása egységesen 

járási hatáskörbe kerül, finanszírozásuk teljes mértékben a központi költségvetésből 

történik. A kötelezően biztosítandó ellátások járási szintre emelésével elősegíthető az 

országosan egységes jogalkalmazási és segélyezési gyakorlat. Az önkormányzatok által 

biztosítandó ellátások jogosultsági feltételeit, összegét az önkormányzatok állapítják meg, 

ezáltal az önkormányzatok lehetősége nő a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésére, a szociális segélyek megfelelő biztosítására. Az ellátások finanszírozását az 

önkormányzatok elsősorban saját adóbevételeikből teremthetik meg, emellett a központi 

költségvetés továbbra is támogatja az alacsony adóerő-képességű települések szociális 

feladatainak ellátását. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti 

állandó népesség 

száma 

 

Álláskeresési 

segélyben 

részesülők (fő) -  

Álláskeresési 

segélyben 

részesülők % 

2012 4 044 5,75 0,1% 

2013 3 987 7 0,2% 

2014 3 962 8,75 0,2% 

2015 3 933 11 0,3% 

2016 3 900 15,25 0,4% 

2017 #ÉRTÉK! 22 #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők száma 

 

Álláskeresési járadékra jogosultak  

Fő Fő % 

2012 437,00 34,25 7,8% 

2013 378,75 26,75 7,1% 

2014 323,00 25 7,7% 

2015 343,25 30,5 8,9% 

2016 290,00 24,25 8,4% 

2017 234,00 23,25 9,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres 

szociális segélyben 

részesített 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma (negyedévek 

átlaga)  

 

(2015. február 28-tól 

az ellátás megszűnt, 

vagy külön vált 

EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási 

és 

gyermekfelügyeleti 

támogatásban 

részesülők átlagos 

száma 2015. márc. 1-

től érvényes 

módszertan szerint 

 

  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek átlagos havi száma (2015. március 01-től 

az ellátásra való jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 

15-64 

évesek 

%-ában 

Fő Munkanélküliek %-ában 

2012 173,75   4,30% 231 52,86% 

2013 154   3,86% 176 46,47% 

2014 107,5   2,71% 148 45,82% 

2015 146 9,96 3,71% 164 47,78% 

2016 116,25 11,16 2,98% 120 41,38% 

2017 83 n.a. #ÉRTÉK! 83 35,47% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

    

A rendszeres pénzellátások közül a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás, 

ápolási célú települési támogatás, egészségmegőrző települési támogatását nyújtja az 

önkormányzat.  

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A 2018-as lakhatási jelentés egyik legfontosabb megállapítása – az utóbbi évekhez hasonlóan –, 

hogy Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság. 1,5 millióan élnek olyan lakásban, 

amelyekkel súlyos lakásminőségi problémák vannak; az ilyen zsúfolt, nedves, alacsony 

komfortfokozatú lakásokban élő embereknek a legtöbb esetben nincs pénzük felújítani a lakásukat. 

A 4,4 millió magyarországi lakóingatlan nagyjából 80%-a nem felel meg a korszerű műszaki és 

energetikai szempontoknak, azaz a magyarok többségének lakhatási költségeit és életminőségét 

különösen rosszul érintik az épületállomány fizikai jellemzői. Minden harmadik háztartás 

lakhatással összefüggő megfizethetőségi problémákkal küzd, tehát jövedelméhez képest irreálisan 

sok pénzt költ rezsire, bérleti díjra vagy lakáshitelek törlesztő részleteire (nem utolsósorban az 

épületek előbb említett fizikai állapota miatt). A lakhatás terén a megfizethetőségi problémák 

szembetűnő folyamata az utóbbi évtizedben az eladósodás. Jelenleg nagyjából 1,4 millió 

háztartásnak (a háztartások harmadának) van valamilyen hitele, a háztartások legalább 13%-ának 

pedig 60 napon túli közműhátraléka, miközben 750 000 végrehajtási ügy van folyamatban az éves 

GDP 7%-ának az értékében. Ezeknek a tényeknek az ismeretében már érthető, hogy miért jut 

minden napra nagyjából tucatnyi kilakoltatás, és hogy miért nem mondható megoldottnak a 

(deviza) hitelválság. 
 Forrás: Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2018. Habitat for Humanity Magyarország, 

 



 25 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 

Lakásállom

ány (db) 

 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

Bérlakás 

állomány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

Szociális 

lakásállomá

ny (db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket 

biztosító 

lakások 

száma 

Egyéb 

lakáscélra 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlanok 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

2012 2762 n.a. n.a.   0   n.a.   

2013 2762 n.a. n.a.   0   n.a.   

2014 2763 n.a. n.a.   0   n.a.   

2015 2763 n.a. n.a.   0   n.a.   

2016 2761 n.a. n.a.   0   n.a.   

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

      

e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

Év 
Lakásfenntartási támogatásban 

részesített személyek száma 

Adósságcsökkentési támogatásban 

részesítettek száma 

2012 502 0 

2013 464 0 

2014 429 0 

2015 357 0 

 
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

települési támogatás 
 

2016 201 0 

2017 147 0 

2018 129 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

Önkormányzati támogatás keretében lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatással igyekszik 

hivatalunk hozzájárulni a lakás fenntartásának költségei csökkentéséhez. Az elmúlt évek adatait 

figyelembe véve egyre csökken a jogosult személyek száma, amely következhet az  átlagkeresetek 

növekedéséből, valamint a jogosultság feltételeként meghatározott összeg változatlanságából  

 

f) eladósodottság 

Erre vonatkozóan pontos számadattal nem rendelkezünk. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
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A lakásállomány 2761 db. Többségük összkomfortos, illetve komfortos. 

A villany-hálózat hossza: 92 km.  

A belterületen minden lakás villamosított, a külterületi lakások egyre nagyobb részében van áram, 

a hálózatok egy része azonban kifogásolható állapotú, azonban a villamos áram szolgáltató 

támogatásával több külterületi hálózat került felújításra és megépítésre. 

A vezetékes ivóvíz hálózat kiépített hossza: 73 km. 

 A belterületi lakások 90 %-a a vezetékes vízellátásra rákapcsolt. 

A belterületi csapadékvíz elvezetése állami címzett támogatással 2006. évben kezdődött.  

A vezetékes gáz hálózat kiépített. A hálózat hossza: 60 km.  

A telefonhálózat kiépített. 

Az utóbbi időszakban több utca aszfalt burkolatot kapott.  

2013- ban városunk 10 km hosszú kerékpárúttal gazdagodott, mely összekötő útvonal Izsák és 

Kisizsák között. 

A város zöldterületeit az önkormányzat munkatársai gondozzák. Több parkot alakított ki a város 

az elmúlt ciklusban, valamint a 2019-es évben a főtér egy része teljesen újjáépült. 

A belterületen jól működik a szervezett szemétszállítás, a szelektív hulladékgyűjtést és a 

zöldhulladék szállítás. 

Kiépítésre került a szennyvízcsatorna hálózat és a hozzá tartozó szennyvíztisztító mű.  

Az állati hullákat az ATEV szállítja el. 

A védett hulladéklerakó, és a szervezett hulladékszállítás megfelelően működik. 

A temetők egyházi kezelésben vannak.  

A kábel-tv hálózat korszerűsítésére és a szélessávú Internet-hálózat kiépítése Izsák város teljes 

terültén megtörtént. 

A város teljes belterületén a közvilágítás feltételei biztosítottak. Pályázati forrás kertében a régi 

világító testeket led-es világító testekre cserélték 2018. évben.  
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

A településen élnek romák, de számuk nem több mint az országos átlag. Klasszikus értelemben 

vett telep, szegregátum nincs, a város több pontján is találkozhatunk a mélyszegénység jeleivel, 

valamint romák által lakott ingatlannal. A város peremén, 10-15 házból álló kis területen 

jellemzően roma közösség él, de ott is laknak nem roma származású polgárok. Ezek az ingatlanok 

általában nagyon rossz állapotban vannak, egészségtelenek, közművel való ellátottságuk hiányos, 

olykor közegészségügyi aggályokat vet fel egy-egy család életmódja (rüh, atka, fejtetű, toalett 

hiányából eredő fekáliaszennyezés). Sajnos a helyi önkormányzat által delegált közmunkások 

takarító akciója után, ismételten megjelentek a szemétlerakatok.  

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori 

megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

aránya, stb.) 

 

A fent említett településrészen élő emberekről statisztikai adatokkal nem rendelkezünk, 

jellemzően középkorú családok élnek ott több gyermekkel. Jövedelmük alkalmi munkából illetve 

napi bejelentéssel történő munkavégzésből származik, de még mindig sokan segélyezettek, 
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gyermekeik között igen nagy számban kerül ki hátrányos-és halmozottan hátrányos helyzetű 

óvodás és iskolás.  

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Ez elmúlt években nem figyelhető meg nagyobb mértékű átrendeződés. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügy területén a Kormány kiemelt célja az állampolgárok egészségi állapotának javítása, 

az egészségben eltöltött életévek növelése, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése, 

valamint az egészségügy működési hatékonyságának és a megfelelő hozzáférés lehetőségének 

javítása. Az Eurostat adatai alapján 2004. és 2012. között nőtt a születéskor várható élettartam. A 

lakosság egészségi állapotának javítása érdekében több, nemzetközi szinten is elismert kormányzati 

intézkedés született. A fontosabbak között említhetjük a népegészségügyi termékadó bevezetését, a 

nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítását, az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak 

megengedhető legnagyobb mennyiségét, valamint a közétkeztetésre vonatkozó szigorúbb 

táplálkozás-egészségügyi előírásokat érintő szabályozást. A Kormány elkötelezett az egészségügyi 

ellátórendszer népegészségügyi fókuszú átalakításában. Az egészségügyi alapellátási rendszer új 

alapokra helyezése jelenleg folyamatban van. Cél egyrészt vonzóvá tenni az orvosok számára a 

háziorvosi pályát, másrészt megerősíteni ezen ellátási formát oly módon, hogy az alapellátási 

kompetencia keretein belül a háziorvosok minél szélesebb körben képesek legyenek ellátást 

nyújtani a betegek számára, tehermentesítve ez által a járó- és fekvőbeteg ellátást. A háziorvosi 

alapellátás területi egyenlőtlenségeinek csökkentése céljából a leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

településeire kiterjedő ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatokat már jelenleg is 50 

%-kal magasabb fix összegű díjazás illeti meg, illetve az ún. Praxis programok, a praxisváltás 

program, valamint a háziorvosok számára nyújtott letelepedési támogatás eredményeként 

számottevően javult az addig betöltetlen praxisokban az ellátás.  

Forrás: Egészségügyi Ágazati Stratégia 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési 

önkormányzati feladatok tekintetében: 

 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

 fogorvosi alapellátás, 

 védőnői ellátás, 

Az ügyeleti ellátást Szabadszállás a szakellátások Kecskeméten biztosítottak. 

A védőnők a házi gyermekorvossal szoros együttműködésben végzik munkájukat. 

Tevékenységükkel a település egészét lefedik, az érintett családok (anyák, várandósok, 

gyermekek) részére elérhetőek.  

Az iskola-egészségügyi feladatellátást a gyermekorvos és a védőnők közösen végzik.  

A területi ellátásért felelős kórház a Bács-Kiskun Megyei Kórház. 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

 

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

 

2012 n.a. 4 1 

2013 n.a. 4 1 

2014 n.a. 4 1 

2015 n.a. 4 1 

2016 n.a. 4 1 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

2012 194 

2013 166 

2014 143 

2015 153 

2016 149 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 

Ápolási díj, 

alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi 

átlagos száma  

Ápolási díj, 

méltányossági 

alapon: 

támogatásban 

részesítettek évi 

átlagos száma 

 

Összesen 

2012 74 7 81 

2013 69 17 86 

2014 79 18 97 

2015 n.a. 33 #ÉRTÉK! 

2016 55 32 87 

2017 49 31 80 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

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

hozzáférés 
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A helyben végzett nőgyógyászati szűrőprogram az elmúlt években ismét megszervezésre kerül. 

Az iskolafogászati szűrést településen működő fogorvos látja el. Az ortopédiai szűrés az Egészség 

Házban elérhető a lakosság számára meghatározott időpontokban. 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság 

számára biztosított (helyben, illetve Kecskeméten). A primer és szekunder prevenció 

tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi gyermekorvosi ellátás 

biztosítja.  
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés-gondozás kiszervezett formában biztosítják az 

Izsákon élő gyermekek számára. Logopédiai szűrés nagycsoportban van, más egyéb irányban-

mint pl. tanulási nehézséget előrejelző/dyslexia, dysgráfia stb., vagy pszichológiai tanácsadás- az 

illetékes intézmények vagy a szülő kérésére történik tanácsadás, gondozás a kiskőrösi Többcélú 

Kistérségi Társulás Nevelési Tanácsadójában. Gyógytestnevelés a településen elérhető. A 

szolgáltatások közül a továbbtanulási és pályaválasztási illetve korai fejlesztés és fejlesztő 

felkészítés a gyermekek számára szintén biztosított.  Felnőttek számára rehabilitációs ellátásra 

nincs lehetőség a városban.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetést és az iskolai büfé üzemeltetését vállalkozó végzi. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

  

A városban korábban leginkább foci és röplabda sportágakban volt lehetőség megmérettetni 

magát a lakosoknak. Ma már színes paletta áll rendelkezésére a sport szerelmeseinek a táncos 

mozgásformától a jógáig. Minden korosztályt kiszolgáló lehetőségekkel találkozhatunk. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A helyi önkormányzat fenntartásában működő Gondozási Központ és Gyermekjóléti- és 

Családsegítő Szolgálat által biztosított családsegítésre és házi segítségnyújtásra, ill. az egyéb 

szolgáltatásokra igen nagy igény van a város lakóinak elöregedése miatt, előfordul, hogy az 

intézmények vezetőinek kapacitás hiánya miatt fontossági sorrendet kell felállítania a jelentkezők 

között. A szociális étkeztetés népszerű és keresett a lakók körében. A szociális otthoni elhelyezésre 

is egyre nagyobb igény van Izsák és a környező települések lakói részéről. 

 

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

nyújtásakor 

 

Nincs információ erre vonatkozóan panasz nem érkezett. 

 

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

ellátórendszer keretein belül 
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Az Önkormányzata különös gondot fordít arra, hogy a mélyszegénységben élő, valamint a roma 

lakosság terheit enyhítse, rendszeresen biztosítja számukra az adományhoz jutás lehetőségét, 

valamint a személyre szabott ügyintézést, mellyel helyzetükön könnyíteni tudnak. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Izsák közösségi életét hosszú évekig csak az ősszel megrendezésre kerülő Sárfehér Napok 

rendezvénysorozat, Őszi Fesztivál, Családi Majális és az általános iskola által szervezett 

diákprogramok jellemezték, azonban Izsák Város Önkormányzatának, az Izsáki Házitészta Kft. 

valamint Prikkel László vállalkozónak köszönhetően egyre színesebbé vált a paletta, melyet ma 

már a Tegyünk Izsákért Egyesület, Sárfehér Néptánc Egyesület által szervezett közösségi 

rendezvények, és a Magyar Lovas Szövetség országos versenyei is gazdagítanak. Minden program 

látogatott, széles körű érdeklődést mutatnak a lakosok, az ország minden pontjáról érkeznek 

látogatók. 

 

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

 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a roma és nem roma lakosság konfliktusainak 

kezelésére. A helyi Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat munkatársai, valamint az ő 

kötelékükben dolgozó iskolai ifjúságvédelmi felelős minden problémát személyre szabottan 

vizsgál és igyekszik orvosolni, szükség esetén bevonva a RNÖ tagjait is. 

 

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

A családon belüli erőszak az emberi jogok durva megsértése, amely fizikai bántalmazásként, nemi 

erőszakként, fenyegetésként és megfélemlítésként egyaránt megnyilvánulhat. A gyermekek, a nők, 

az öregek, a gyengébbek bántalmazása nagyon gyakori jelenség, azonban az ilyen támadás elleni 

védekezés eszközei még nem intézményesedtek. Általában azok, akik segítséget kérnek 

valamelyik hozzátartozójuk, rokonuk bántalmazó magatartása miatt, még az érdemi intézkedések 

előtt meggondolják magukat, és elzárkóznak a további együttműködéstől. Ennek elsődleges oka a 

családon belüli fenyegetettség, az anyagi, érzelmi kiszolgáltatottság és a bizonytalan jövőtől való 

félelem. 

A fenti problémák kezelése, megelőzése érdekében elengedhetetlenül fontos a társintézmények 

szoros együttműködése a rendőrhatósággal, valamint a jelzőrendszer kifogástalan működése. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A település lakossága által adott adományokat a helyi Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 

gyűjti, majd osztja szét a rászoruló családok között. Ezen kívül a Katolikus Karitasz valamint a Hit 

Gyülekezete egyház adományait is eljuttatja a célszemélyekhez.  A helyi általános iskola 

diákönkormányzata minden évben gyűjtést rendez a gyermekek között, akik játékkal, 

ruhaneműkkel segítik a rászorulókat. Konkrét segítségkérés esetén pedig a családsegítő szolgálat a 

helyi médiát segítségül hívva hirdetésben kéri a lakossági támogatást, melyet általában siker 

koronáz. A Tegyünk Izsákért Egyesület az elmúlt évben vezette be karitatív tevékenységét, mellyel 

sok rászoruló családon segített. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

fiatalkori gyermekvállalás korai terhesség megelőzése 

alacsony iskolai végzettség Helyi képzések, felzárkóztatási programok 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

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

lakhatási helyzete   

 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma 

december 31-én 

 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én  

2012 15 129 

2013 24 114 

2014 26 97 

2015 46 78 

2016 37 391 

2017 26 124 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

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

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma  

2012 501 

2013 454 

2014 419 

2015 415,5 

2016 365,5 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
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Településünk ilyen jellegű juttatást nem biztosít. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

Év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-8. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2012 46 179 19 n.a. 1 n.a.  

2013 63 165 25 n.a.  9  n.a. 

2014 55 155 24 n.a.  19  n.a. 

2015 127 159 27 n.a.  3  n.a. 

2016 124 142 31 n.a.  0 27 

2017 179 142 42 n.a.  0 13 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

    

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem rendelkezünk erre vonatkozó adatokkal. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A város peremén lakó gyermekek nagy része igen rossz higiénés körülmények között él. A szülők 

jórészt segélyekből és alkalmi munkából biztosítják az alapszükségleteket. Vannak gyermekek, 

akik csak az intézményekben (óvoda, iskola) jutnak főtt ételhez, mert az számukra ingyenes. A 

helyi gyermekjóléti szolgálat és a karitatív szervezetek élelmiszerosztással igyekeznek enyhíteni a 

problémát. A negatív mintát látva (szülők sem mennek munkába) komoly problémát jelent az 

iskolából való távolmaradás, mely az iskoláztatási támogatás folyósítását veszélyezteti.  

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A fogyatékos gyermeknek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai 

fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, 

fejlesztő felkészítésben vegyen részt a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak 

szerint. 

A fogyatékos gyermek óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és 

iskolát a szülő választja ki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján. 
 

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

betöltetlen státuszok) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma (0-6 éves) 

2012 1 375 

2013 1 371 

2014 1 353 

2015 2 485 

2016 2 429 

2017 2 371 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Településünkön egy fő orvos látja el házi gyermekorvosi teendőeket. A gyermekek szakorvosi 

ellátását Kecskemét Megyei Önkormányzat Kórháza látja el.  

 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok  

 

Korai fejlesztés és gyógytestnevelés a településen elérhető, kistérségi finanszírozásban. 

 3. és 5. éves korban a logopédiai ellátás számára az intézmény csak a helyszínt biztosít a 

gyermekkel történő foglakozás, szakszolgálati feladatellátás keretében valósul meg. 

3 éves szűrés ellátás, 5 éves korban történő szűrés és ellátás szakszolgálati feladatellátás keretében 

valósiul meg. Az ehhez kapcsolódó szülői értekezletek tartása tájékoztatás a területileg illetékes 

szakszolgálat, logopédus feladata.  

 

BTM ellátás szülővel való megbeszélés és beleegyezés után az intézmény a gyermeket tankerületi 

szakértői bizottság vizsgálatára küldjük - az óvónők megfigyelése és tapasztalatai alapján -, ha a 

gyermek nagyfokú eltérést, lemaradást mutat viselkedésében, magatartásában; 

mozgásfejlettségében; kommunikációjában, anyanyelvi fejlettségében; szociális képességeiben; 

értelmi képességeiben. Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai 

nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

Az elvégzett vizsgálatok alapján szakvélemény készül, mely meghatározza a szükséges 

feladatokat: csoporton belüli egyéni differenciálás, fejlesztő foglalkozás. 

 

SNI ellátás a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak 

megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

Gyógypedagógiai konduktív pedagógiai ellátás. Amennyiben már az óvodába lépés előtt korai 

fejlesztésben részesült, annak szakvéleménye alapján folytatódik fejlesztése. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 
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A gyermekjóléti szolgálat a települési önkormányzat a törvényben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatás szervezését, irányítását és összehangolását gyermekjóléti szolgálat működtetésével 

vagy családsegítő szolgálat keretében, illetve megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja.  

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, vagy 

közös igazgatású intézmény önálló szakmai egységeként (családsegítő szolgálat, családvédelmi 

szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, óvodai vagy általános iskolai nevelést, 

oktatást, kollégiumi ellátást, nevelési tanácsadást végző szervezetben) illetve a jogszabályban 

meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja.  

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Településünkön, krízishelyzetben Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatához 

fordulnak közvetlenül. A korábbi években, többnyire Családok Átmeneti Otthonában keresett 

férőhelyet a helyi Szolgálat a lakásukat elhagyni kényszerülő személyeknek, jellemzően 

várólistával. Problémát jelentett, hogy a legközelebbi intézmények nem országos befogadók.  

A kríziskezelő országos hálózat 2018-as fejlesztése áttörést hozott a kríziskezelésben. Az OKIT 

kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak, kiszolgáltatott helyzetben élőknek nyújt 

segítséget. 2019-ben az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat két izsáki –családon 

belüli erőszakban érintett- család kimenekítésében nyújtott segítséget. Az egyik család 

krízisközpontban, a másik titkos menedékházban kapott lakhatást és további szolgáltatásokat. 

2018-ban új szolgáltatási formaként jöttek létre a krízisambulanciák, országosan 7 településen 

(Kaposvár, Mosonmagyaróvár, Devecser, Orosháza, Miskolc, Szolnok, Budapest). A 

krízisambulanciák elhelyezkedése, földrajzilag távol esik településünktől, így a személyes 

igénybevétel lehetősége nehézkes, csak a telefonos elérhetőség marad. 

Kapcsolati erőszak áldozatai ideiglenes megelőző távoltartást, megelőző távoltartást kérhetnek, 

egyedül ebben az esetben lenne lehetőség az elkövető eltávolítására, mely etikusabb megoldás 

lenne, szemben azzal, amikor az áldozat kényszerül a lakóhely megváltoztatására. Jelenleg a bírói 

gyakorlat nem kínál hathatós megoldást, illetve elenyésző azon esetek száma, melyekben helyt 

adtak az áldozat kérésének. A távoltartás intézményének létrejötte óta, egy esetben kapott izsáki 

lakos ilyen segítséget. 

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a prevenció, illetve a széleskörű társadalmi 

szemléletformálás hozhat csupán eredményt családon belüli erőszak krízisekben. 

 

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

 

Városunkban jellemzően a civil szervezetek és az iskola szervez különböző szabadidős és szünidős 

programokat. Erzsébet program keretében szervezett szabadidős és sport tevékenységeken nagy 

számban vesznek részt az iskola tanulói.  
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkezést a gyermekvédelmi törvényben 

meghatározott feltételek mellett biztosított a rászorulók számára. 

Szünidei gyermekétkeztetés 2016. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok 

kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a 

szülő kérelmére az önkormányzatnak napi egyszer meleg ételt kell biztosítania valamennyi iskolai 

szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartása időtartamára 

eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, ideértve azokat a gyermekeket is, 

akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói - jogviszonnyal.  

Önkormányzatunk 2019. évben a tavaszi szünet idején 1 fő számára, a nyári szünetbe 0 fő számára, 

az őszi szünetben 14 fő és a téli szünetben 4 fő rászoruló gyermek számára biztosította a napi 

egyszeri meleg ételt. 

 

Térítésmentes tankönyvellátás jelenlegi szabályozás alapján, az 1-9. évfolyamon minden diák 

térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, ahogy a gyógypedagógiai vagy nemzetiségi 

nevelésben-oktatásban részt vevő diákok is. 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen 

tankönyvellátást. 

 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Jelenleg megoldatlan probléma az akadálymentesen igénybe vehető közszolgáltatás. Áthidaló 

megoldásként az ügyintézők, családsegítők mennek le a földszintre azt igénylő klienshez, 

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

 

Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények 

Biztosított szülők ellátásai Nem biztosított szülők ellátásai 

családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 

gyermekgondozási segély 

gyermeknevelési támogatás 

anyasági támogatás 

táppénz  

gyermekápolási táppénz  

terhességi-gyermekágyi segély  

gyermekek otthongondozási díja  

gyermekgondozási díj  

gyermek után járó pótszabadság  

az apát megillető pótszabadság  

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

gyermektartásdíj megelőlegezése 

étkezési térítési díjkedvezmény 

ingyenes tankönyvellátás 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 

bölcsődék 

száma 

 

Bölcsődébe 

beírt 

gyermekek 

száma 

 

Szociális szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, magán 

stb.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

  

A vizsgált időszakban Önkormányzati bölcsőde nem működött. 2018-ban indult 8 fővel a mini 

bölcsőde működése. 
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Bölcsődei ellátás adatai: 

 

 

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

Év Mini bölcsődei férőhelyek 

száma 

Mini bölcsődébe beírt 

gyerekek száma 

2018 8 8 

2019 14 14 

Év 

Működő 

(összes) 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma 

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma 

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, 

magán stb.) 

férőhelyek 

száma 

Családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma (december 31-én) 

 

2012 0 0 0 7 

2013 0 0 0 7 

2014 0 0 0 7 

2015 0 0 0 14 

2016 0 0 0 14 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 2  

Óvodai férőhelyek száma 175 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 
7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:45-17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 15  0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 15  0 

Gyógypedagógusok létszáma 0  3 

Dajka/gondozónő 7  0 

Pedagógiai asszisztens 2  0 

Kisegítő személyzet 2  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

  

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 

korú 

gyermek

ek száma 

Óvodai 

gyermekcsoporto

k száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt  

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

(gyógypedag

ógiai 

neveléssel 

együtt) 

 

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagóg

iai neveléssel 

együtt) 

 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagóg

iai neveléssel 

együtt) 

 

Óvodai 

gyógypedag

ógiai 

gyermekcso

portok 

száma 

 

2012 233 8 200 1 197 0 

2013 227 9 225 2 192 0 

2014 220 7 195 1 178 0 

2015 224 7 175 1 170 0 

2016 218 7 175 1 170 0 

2017 218 7 175 n.a. 182 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

   

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

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

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - 
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önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) *  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű: a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előző bekezdésben felsorolt meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

A közoktatási törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön 

jogszabályban (5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet) meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága 

miatt állandó vagy okozott felügyeletre, gondozásra szorul; az a 18. életévét betöltött személy, aki 

18. életévének beöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy 

éve tart, vagy előreláthatólag egy évig fennáll. 

  

Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban 

együtt: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló), illetve a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 

súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a 

nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és 

oktatás keretében valósítható meg. 

 

Az óvodai ellátásban az egyéni adottságok figyelembevételével fejlesztik a gyermekek 

mozgáskoordinációját. Az intézmény szükség esetén kezdeményezi a prevenciós és korrekciós 

testnevelési feladatok ellátását. A gyermekek számára 175 óvodai férőhely biztosított két feladat 

ellátási hellyel. Az óvodai programfejlesztésben kompetencia alapú oktatás bevezetése zajlik. 2 fő 

fejlesztő pedagógus heti 2 alkalommal végzi a fejlesztést. Az SNI gyerekek fejlesztését az 

intézménnyel megkötött megbízási vállalkozási szerződés által megbízott gyógypedagógus, 

konduktor  és logopédus végzi. 

 

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

iskolapszichológusok száma stb.) 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj589idbfee
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A BTM, SNI, HHH tanulókra a tanév elején egyéni fejlesztési tervet készített minden érintett 

osztálytanító és fejlesztőpedagógus. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül integráltan és 

gyógypedagógiai tagozaton is tanulnak. Az intézménybe járó diákok közel fele hátrányos 

helyzetű.  Iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya magasabb, mint az országos 

átlag. A sajátos nevelési igényű gyermekek között mind a hátrányos, mind a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas, részükre fejlesztő foglalkozások biztosítása 

elengedhetetlen A gyógypedagógiai tagozaton a gyermekek nagyon magas arányban a hátrányos 

helyzetűek közül kerülnek ki. Az eltérő tantervű tagozaton szinte minden gyermek hátrányos 

helyzetű is egyben. Oktatásuk kis létszámú csoportokban, pedagógiai asszisztens segítségével 

történik. Iskolánkba a környező településekről is járnak sajátos nevelési igényű, kiemelt figyelmet 

igénylő diákok. Mivel Kiskőrösön és Kecskeméten működik eltérő tantervű általános iskola, a 

bejárás a gyermekek fogyatékossága miatt sok esetben megoldhatatlan. 

 

Tanulói adatok 2017/2018 év végén  évfolyamokra bontva 

Évfolyam SNI BTM SNI  

folyamatban 

folyamatban 

új vizsgálatosok 

1 1 11 - 1 

2 5 13 - - 

3 10 11 - - 

4 3 8 2 1 

5 8 13 - - 

6 10 15 - - 

7 4 7 - - 

8 9 8 - - 

Összesen:  50 fő 86 fő 2 fő 2 fő 

 

Tanulók létszáma  

 2018. év eleje 2018. félévkor 2018.  

év végén 

2019.szept.  

év eleje 

SNI  43 45 47 48 

BTM 94 90 89 90 

Összesen: 137 fő 135 fő 136 fő 138 fő 

 

A fejlesztőpedagógiai munkaközösség egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási zavarral: 

pl diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia; súlyos figyelem zavarral: pl. hiperaktivitás és 

figyelemzavarok; súlyos magatartási zavarral: pl. az alkalmazkodóképesség, a célirányos 

viselkedés, az önszervezési képesség, az önkontroll eltérő fejlődése, ön-, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás) és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését gyógypedagógus 

(oligofrénpedagógus-pszichopedagógus, fejlesztőpedagógus) és tanító-fejlesztőpedagógus 

végzettségű kollégák végezte. 

A fejlesztendő tanulók létszáma nem csökkent, sőt az a tapasztalat, hogy évről évre nő, de egyre 

több azon tanulóknak a száma is, akiknek a befektetett pedagógiai munka eredményeként 

befejeződik fejlesztése, és elég a tantárgyi korrepetálás.  

A fejlesztés mellett a folyamatosan változó törvényi szabályozások nyomon követése és betartása 

is fontos feladat volt. A fejlesztő foglalkozásokon azok a tanulók vehettek részt, akiket a Tanulási 
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Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó megvizsgált, és akiknek 

érvényes szakértői véleményükben az szerepelt, hogy sajátos nevelési igényűek, vagy valamely 

területen részképesség zavaruk, tanulási nehézségük van, és ellátásuk gyógypedagógiai 

feladatellátás körébe tartozik vagy fejlesztő foglalkozást javasoltak.   

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 15 na 

Szaktanítást végző tanítók száma 4 na 

Szaktanítást végző tanárok száma 23 na 

Gyógypedagógusok létszáma 2 na 

Gyermekvédelmi felelős 2 na 

Iskolaorvos 1 na 

Iskolapszichológus 0 na 

Kisegítő személyzet 19 na 

 

Betöltetlen álláshelyek száma 1 fő. 

 

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

és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Ilyen jellegű információval nem rendelkezünk, panasz nem érkezett. 

 

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

eltérések 

 

A lemorzsolódási arány az elmúlt évek tekintetében számottevően csökkent a hátrányos helyzetű 

diákok körében is. A jó eredmény biztosításához hozzájárul, hogy az oktatásban részt vevő 

tanulókban a pedagógusok igyekeznek tudatosítani a megszerzett ismeretek értékét, melyhez a 

szülőket is próbálják megnyerni. Az iskola első évfolyamán a bemeneti mérések elvégzésével már 

a tanév elején kiszűrik azokat a gyermekeket, akik tanulás terén elmaradnak társaiktól. A 

lemaradást egyéni foglalkozással, felzárkóztatással, differenciált oktatással igyekeznek 

kompenzálni. A felsőbb évfolyamokon is nagy figyelmet fordítanak a lemaradó tanulók 

tanulmányi előmenetelére. A jelentős lemaradásokat differenciált oktatással és csoportmunkát 

alkalmazva pótolják. Az iskola célja az évvesztés elkerülése, a folyamatos haladás elősegítése. A 

kompetenciamérések eredményei az országos átlag közelében vannak. Az országos mérések 

kapcsán nem tartják külön számon a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

eredményeit, ami megnehezíti a fejlesztő programok tartalmának célirányos tervezését. Az iskola 

széleskörű színes programokat kínál a tanítványai számára tanítási órákon túl, melyek minden 

tanuló számára elérhetőek. Tanórán kívüli tantárgy specifikus foglalkozások: fejlesztő 

foglalkozások, torna szakkör, magyar felzárkóztató, matematika felzárkóztató, habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozások, magyar tehetséggondozó, matematika tehetséggondozó. Mindezen 

felül a pedagógusok külön díjazás nélkül felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat, 

valamint különböző szakköröket tartanak. A szabadidős foglalkozásokban szívesen vesznek részt 

a hátrányos és halmozottan hátrányos diákok is, aktivitásuk a gyakorlati foglalkozáson nagyobb. 

A művészeti oktatásban minden tanuló részt vehet, a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása 

tandíjkedvezménnyel, ingyenességgel valósul meg.  
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók 

száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános 

iskolások 

száma 

Napközis általános 

iskolai tanulók száma 

a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos 

tanulókkal együtt)  

fő fő fő fő % 

2011/2012 224 212 436 143 32,8% 

2012/2013 237 216 453 159 35,1% 

2013/2014 223 212 435 159 36,6% 

2014/2015 229 207 436 152 34,9% 

2015/2016 225 204 429 138 32,2% 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

     

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

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) 

 

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 

 

1-8 évfolyamon 

összesen 
1-8 évfolyamon összesen db 

2011/2012 2 22 1 

2012/2013 2 23 2 

2013/2014 3 23 2 

2014/2015 2 23 2 

2015/2016 2 23 2 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban  

Fő 

2011/2012 53 

2012/2013 38 

2013/2014 56 

2014/2015 42 

2015/2016 58 

2016/2017 n.a. 

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

 

A 8. évfolyam létszáma a 2017-2018. tanévben: 57 fő (4 osztály) 

A felvételi eljárás után, április végén kapták meg a tanulók az értesítést arról, hová vették fel őket. 

I.  helyen megjelölt tagozatra felvettek  44 fő                       

II.  helyen megjelölt tagozatra felvettek  7 fő 

III. helyen megjelölt tagozatra felvettek  2 fő 

IV. helyen megjelölt tagozatra felvettek  2 fő 

Nem tanul tovább      2 fő 

Szeptembertől az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmányaikat diákjaink: 

Gimnáziumban  15 fő          

Szakgimnázium  25 fő 

Szakközépiskolában  12 fő               

Speciális szakiskola              3 fő      

 

A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába 2 

diákunkat Kiskunfélegyházára vették fel. Számukra a feltételek teljesítése mellett ingyenes lesz az 

étkezés, a szállás, az utazás, a ruházat, a tanszerek. 

 

Tanulóink az alábbi városokban tanulnak majd tovább: Kecskemét 29 fő, Kiskőrös 10 fő, 

Kiskunfélegyháza 7 fő, Paks 2 fő, Kiskunmajsa 1 fő, Kiskunhalas 1 fő, Csongrád 1 fő, 

Hódmezővásárhely 1 fő, Budapest 2 fő. 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Izsákon az általános iskola mellett működik szegregált gyógypedagógiai tagozat. Ide olyan 

tanulók járnak, akik a Szakértői Bizottság szakvéleménye szerint enyhe értelmi fogyatékosok, ill. a 

tagozatra integrálható középsúlyos értelmi fogyatékosok. Vannak diákok, akik beiskolázási körzet 

alapján más intézménybe kellene, hogy járjanak, de mivel azokban az iskolákban csak integráltan 

tanulhatnának, a szülők döntése alapján településünkön folytatják tanulmányaikat. A tagozaton 

tanuló gyermekek ellátása osztályfokuknak megfelelő óraszámban, a sajátos nevelési igényű 

tanulókra vonatkozó metodika szerint, gyógypedagógiai tanterv alapján történik. A számukra 

előírt rehabilitációs órákat gyógypedagógus tartja a szakértői javaslat iránymutatását követve. Az 

integrált oktatásban is nagy számban vesznek részt fogyatékossággal élő tanulók (beszédfogyaték, 

kevert specifikus fejlődési zavar, diszgráfia, diszlexia, diszkalkulia, iskolai készségek kevert 

zavara, mentális retardáció stb.). Ezek a gyermekek mindegyike fejlesztést kap gyógypedagógiai 

feladatellátás keretében a Szakértői Bizottság javaslata alapján. A beilleszkedési, tanulási és 

magatartási zavarokkal küzdő gyermekekkel szintén gyógypedagógusok foglalkoznak. 

            

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

logopédus , iskola pszichológus, szociális 

munkás hiánya 

Szakemberek felvétele 

járványok terjedése, gyerekek ápoltságának 

hiánya 

prevencióval foglalkozó szakember 

alkalmazása 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

 

Nők 

 
Férfiak Nők 

Férfiak 

 

Nők 

 

2012 2 061 1 983 na na 231 207 

2013 2 051 1 936 na na 188 191 

2014 2 055 1 907 na na 150 176 

2015 2 018 1 915 na na 165 178 

2016 2 013 1 887 na na 134 157 

2017 na na na na 111 124 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Nem áll rendelkezésünkre ilyen jellegű információ. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Városunkban van lehetősége az alacsony iskolai végzettségű nőknek elhelyezkedni néhány helyi 

magánvállalkozó által működtetett üzemben. A mezőgazdaság alkalmi és szezonális 

munkalehetőséget is biztosít.  

 

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

 

Nem áll rendelkezésünk ilyen jellegű információ. 

 

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

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

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény.  

A bölcsőde a Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján 

elláthatja fogyatékos gyermekek korai fejlesztését és gondozását legfeljebb a gyermek 6 éves 

koráig.  

A bölcsőde szolgáltatásként tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel 

működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. 

Izsák Város Önkormányzata jelenleg 14 férőhelyes bölcsődét működtet, de a „bölcsőde 

fejlesztési programnak” köszönhetően a közeljövőben egy 3 csoportos,  36 férőhelyes új 

bölcsődei épület biztosítja majd a gyermekek napközbeni ellátását. 
 A családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban 

nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején 

kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermeknek 

családi napköziben történő - nem közoktatási célú - ellátása.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A terhes gondozás keretében a gyermeket váró nőt tájékoztatják a magzat egészséges fejlődése 

érdekében szükséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a magzatot károsító hatások (különösen 

a dohányzás és alkoholfogyasztás) elkerülésének fontosságáról; elvégzik a magzat egészséges 

fejlődését és a gyermeket váró nő egészségvédelmét biztosító szűrővizsgálatokat; segítséget adnak 

a gyermeket váró nőnek a szülésre, szoptatásra, csecsemő- és gyermekgondozásra való 

felkészüléshez. 

Térítésmentes terhes gondozásra jogosult a Magyarországon állandó jelleggel tartózkodó magyar 

állampolgár, illetve házastársa; a Magyarországon érvényes bevándorlási engedéllyel rendelkező 

nem magyar állampolgár.  

 

 A védőnői szolgálat a települési önkormányzat által fenntartott szolgálat, melynek célja - az 

egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló 
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preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése 

érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében 

végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.  

 

Fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény) :2006. január 1-jétől a Magyar Köztársaság 

valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság 

kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése, továbbtanulás, 

pályaválasztás, otthonteremtés vagy családalapítás esetén 

 

Babaváró Hitel: A 10 millió forintos szabad felhasználású babaváró hitel 2019. július 1-től 

igényelhető. Olyan házaspárok kaphatják meg, ahol a feleség 18-40 év közötti életkorú. További 

fontos feltétel a legalább 3 éves, folyamatos TB biztosított jogviszony legalább az egyik házastárs 

esetében.  A babaváró hitel kamatmentességének feltétele legalább egy gyermek vállalása. 

Három gyermek születése esetén a teljes fennálló tartozást elengedi az állam.  

 

Első házasok kedvezménye: A kormány, a családokat támogató filozófiájának keretében hozta 

létre a 2015-től igényelhető friss házastársak által igényelhető adókedvezmény mely a Személyi 

Jövedelem Adóból (SZJA) kerül érvényesítésre. 

 

Bölcsődei támogatás: A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt maximum 

havi 40.000 forintig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása 

céljából. A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 20 hetesnél idősebb gyermeket nevel, olyan 

településen vagy kerületben él, ahol nincs bölcsődei ellátás vagy az igénylők száma meghaladja a 

rendelkezésre álló férőhelyeket. 

 

Családi adókedvezmény: A családi adókedvezményt az tudja igénybe venni, aki személyi 

jövedelemadó-köteles jövedelemmel rendelkezik. A kedvezmény összege függ a családban élő 

eltartottak lélekszámától, de a kedvezmény csak a kedvezményezett eltartott után vehető igénybe. 

 

Családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK): A kedvezmény vissza nem térítendő állami 

támogatásként igényelhető. A támogatást új lakás építésére, új lakás vásárlásához,meglévő 

használt lakásvásárlására vagy bővítéséhez használható fel. Az igénybe vehető CSOK összege függ 

a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától és a lakás hasznos alapterületétől. 

 

A családvédelmi akcióterv keretében bevezetésre kerül a négy- vagy többgyermekes édesanyák 

személyi jövedelemadó-mentessége, nagyszülői GYED, CSOK- kölcsön, jelzáloghitelekhez nyújtott 

támogatás, bölcsődefejlesztési program, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Helyi szinten problémát jelent az áldozathibáztatás, a szomszédság cserbenhagyja az áldozatot, és a 

rendőrség, bíróság nem megfelelően képzett és ezáltal érzéketlen a kapcsolati erőszak témában. 

Jelenleg Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata végez segítő munkát, 

szemléletformálást. A látókörükbe került családoknál, az áldozatokkal Erő a változáshoz programot 

működtetnek évek óta. Az elkövetővel tanácsadást végeznek, szakmai protokoll híján, a nemzetközi 

ajánlásokat figyelembe véve. Fiatalok párkapcsolati erőszak prevenciójára szolgál a Szívdobbanás 

program. Jelenleg a településen a szülői elhanyagolást követően, a második leggyakoribb probléma 

a családon belüli erőszak, melyet nemcsak a nők szenvednek el, hanem a gyermekek is. 

Gyermekvédelmi szempontból, az a gyermek, aki látja, hallja valamelyik szülő verését, 

https://csalad.hu/cikk/negy-vagy-tobbgyermekes-edesanyak-szemelyi-jovedelemado-mentessege
https://csalad.hu/cikk/negy-vagy-tobbgyermekes-edesanyak-szemelyi-jovedelemado-mentessege
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megalázását, érzelmi bántalmazást szenved el, másrészről az is aggályos, hogy ez a szülői minta 

újratermelheti az erőszakot. 

 

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

otthona) 

 

A 2016-ban létrejött Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti 

Központ készenléti telefonszámát eddig izsáki lakos nem vette igénybe.  

Településünkön, krízishelyzetben Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatához 

fordulnak közvetlenül. A korábbi években, többnyire Családok Átmeneti Otthonában keresett 

férőhelyet a helyi Szolgálat a lakásukat elhagyni kényszerülő személyeknek, jellemzően 

várólistával. Problémát jelentett, hogy a legközelebbi intézmények nem országos befogadók.  

A kríziskezelő országos hálózat 2018-as fejlesztése áttörést hozott a kríziskezelésben. Az OKIT 

kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak, kiszolgáltatott helyzetben élőknek nyújt 

segítséget. 2019-ben az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat két izsáki –családon 

belüli erőszakban érintett- család kimenekítésében nyújtott segítséget. Az egyik család 

krízisközpontban, a másik titkos menedékházban kapott lakhatást és további szolgáltatásokat. 

2018-ban új szolgáltatási formaként jöttek létre a krízisambulanciák, országosan 7 településen 

(Kaposvár, Mosonmagyaróvár, Devecser, Orosháza, Miskolc, Szolnok, Budapest). A 

krízisambulanciák elhelyezkedése, földrajzilag távol esik településünktől, így a személyes 

igénybevétel lehetősége nehézkes, csak a telefonos elérhetőség marad. 

Kapcsolati erőszak áldozatai ideiglenes megelőző távoltartást, megelőző távoltartást kérhetnek, 

egyedül ebben az esetben lenne lehetőség az elkövető eltávolítására, mely etikusabb megoldás 

lenne, szemben azzal, amikor az áldozat kényszerül a lakóhely megváltoztatására. Jelenleg a bírói 

gyakorlat nem kínál hathatós megoldást, illetve elenyésző azon esetek száma, melyekben helyt 

adtak az áldozat kérésének. A távoltartás intézményének létrejötte óta, egy esetben kapott izsáki 

lakos ilyen segítséget. 

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy a prevenció, illetve a széleskörű társadalmi 

szemléletformálás hozhat csupán eredményt családon belüli erőszak krízisekben. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Jellemzően a  köznevelési és szociális intézményekben, valamint a civil szervezetek vezetői és 

résztvevői a célcsoport tagjai közül kerülnek ki. 

 

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

kezdeményezések 

Nemi szerepük, szocializációjuk, családi mintáik és hibás döntéseik miatt még ma is jellemző –bár 

visszaszorulóban- településünkön a lányok korai iskolaelhagyása, a szakmaszerzés hiánya, korai 

gyermekvállalás. A szakképzés átalakításától, vagyis a 18 éves korig, vagy egy résszakma 

megszerzéséig kötelező iskoláztatástól áttörést várunk a szakmaszerzésben. A fiatalkori 

gyermekvállalás a korán elkezdett szexuális edukációval (diák, szülő bevonásával) csökkenthető 

lenne helyi szinten. 

A felnőtt nőket érintő társadalmi problémák megegyeznek az országos problémákkal: tudatos 

családtervezés hiánya, láthatatlan munka, túlterheltség, gyermekgondozás nőkre hárítása, idős 

családtag nőkre hárítása, munkaerőpiaci hátrányok (kevés munkatapasztalat, alacsony iskolai 

végzettség, bérszakadék, gyermeknevelésből eredő negatív diszkrimináció, kevés bölcsődei 

férőhely). Azt mondhatjuk, hogy ezek a jelenségek részben információ hiányból, de sokkal inkább a 

nők megbecsültségének hiányából fakadnak.  

A láthatatlan munkát többnyire nők végzik el: a magyar nők átlagosan heti tíz órával többet töltenek 

csecsemőgondozással, gyerekneveléssel, hat órával többet főzéssel és házimunkával a férfiaknál. 

Még akkor is több fizetetlen munkát végeznek a magyar nők (és ez ellen nincs is különösebb 

kifogásuk), ha ők a kenyérkeresők a családban, és a férfi munkanélküli. A nemek egyenlőtlensége 
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az otthon falain belül kezdődik, többek között igenis ott, hogy ki mennyit mosogat. Cselédnek 

tekinteni a másikat, megfosztani egyén mivoltától, egyedüli életcéljának a másokról való 

gondoskodást tételezni - a bántalmazás kezdete, annak egy formája. A hagyományosnak becézett, 

így alattomosan pozitívnak beállított  - holott valójában méltánytalan, egyoldalú - otthoni 

munkamegosztás mellesleg a nők kiszolgáltatottságát is fokozza. Ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy a 

nő - idő és energia hiányában - nehezebben jut előre a munkahelyén, kevesebbet keres, és így 

nehezebben tud kilépni az esetleges bántalmazó kapcsolatból, mert egyedül nem tudna megélni. Az 

egyenlőtlen családi munkamegosztás konzerválja a nemi egyenlőtlenséget. Ennek felszámolása 

össztársadalmi feladat. A családi munkamegosztás az egyén felelőssége, tudatos döntése a családon 

belül. Hiába kapnak a nőt több információt, ha otthon falakba ütköznek és mindez konfliktust szül. 

A nemi sztereotípiák felszámolását legelőször az oktatási intézmények tudják megtenni, a családon 

túl. A hagyományos családi munkamegosztás, több generáción átívelő neveléssel módosítható 

igazságos, a családot megtartó, egymást elismerő tevékenységgé. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

rendszeres szűrővizsgálatok hiánya szűrővizsgálatok rendszeres szervezése 

nem kívánt terhességek magas száma megelőzés ösztönzése, előadások szervezése 

intézmények akadálymentesítésének hiánya akadálymentesítés 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A város Önkormányzatának intézménye az idős gondozás területén: 

A normatív finanszírozási rendszer alapján kötelező alapellátásként a Gondozási Központ –ahol : 

 házi segítségnyújtás, 

 étkeztetés működik. 

Az Aranyfürt Idősek Otthonát  egy vállalkozó működteti, aki szociális vállalkozás keretében látja 

el ezt a fajta gondoskodást, 52 férőhellyel rendelkezik. 

A Gondozási Központ működési felügyeletét Izsák Város Önkormányzat képviselő testülete 

gyakorolja, kétévente beszámolási kötelezettsége van felé. A felügyeleti szervek ellenőrzik a 

Központ tevékenységét, a működés szakszerűségét és eredményességét. 

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, pénzkezelését az Izsák Város Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Csoportja végzi. 

A Gondozási Központ az Idősek Otthonának épületében helyezkedik el, mely  nagyon szerencsés, 

hiszen így a két intézmény napi szinten tud együttműködni és közöttük a jelzőrendszer 

zökkenőmentesen működik. 

Az étkeztetés a lakosság igényének megfelelően egyéni elvitellel, valamint lakásra szállítással 

történik. Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg ételét jelenti, akik 

azt önmaguk részére nem képesek biztosítani. Díjszabása a nyugdíj nagyságától függően történik. 

2019. évtől az ebédszállítás gépjármű segítségével történik, megkönnyítve ezzel a gondozónők 

munkáját.  

A tanyákon élő emberek rossz időben szinte megközelíthetetlenek még autóval is, illetve ők sem 

tudnak bejönni a városba. Ezért nagy szükség lenne a Tanyagondnoki Szolgálat működtetésére. 
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Hiányként jelentkezik az idősek klubjának intézménye mely szolgáltatás korábban betöltötte 

funkcióját, miszerint megoldotta a társas kapcsolatok hiányát, az idősek nappali ellátását. Így azok 

az idősek, akiknek hiányzik a családi háttér most ellátatlanul maradnak. 

Az intézményben a vezetőn kívül 2 fő főállású gondozó látja el a gondozottakat. Jellemző, hogy az 

idősek ragaszkodnak egy-egy gondozó személyéhez. Ez egyrészt nagyon jó, hiszen látszik, hogy 

kapcsolatuk a gondozottakkal bizalmas. Másrészt gondot okoz ez a helyettesítés megoldásában. 

 

Idősek Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatáron felüli személyeknek a gondozását, 

ápolását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel és 

önmaguk ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek gondoskodni. 

A bentlakásos otthonok iránti igény az életszínvonal rohamos csökkenésével egyre inkább 

növekedett. Ennek oka, egyrészt biztonságot nyújt (ápolást-gondozást biztosít) másrészt, az 

emberek közösségben dolgoztak, hiányzik számukra a társak közelsége, rettegnek az 

egyedülléttől. A négy fal szindróma feloldását várják el az intézményektől. Az otthonokra nagy 

felelősség hárul, hiszen az egyre nehezedő anyagi helyzetben jóval magasabb színvonalú szakmai 

munkát várnak el az otthon lakók, a dolgozóktól. 

 

Fizikai ellátás: Az intézmény az ellátottak részére a törvényi előírásoknak megfelelő fizikai ellátást 

biztosít, melynek keretében az intézmény a lakók részére a kulturált mikro- és makro környezetet, 

az életkornak megfelelő háromszori étkezést, időjárásnak megfelelő felsőruházatot, lábbelit, 

fehérneműt és a személyes higiéniához szükséges textíliákat.  

Az épületegyüttes szép, egészséges környezetben helyezkedik el, az idősek kellemes pihenését 

szolgáló kerti bútorokkal berendezett parkkal övezve. Az épületegyüttes egy gondozási egységből 

áll. A gondozási egységhez tartozik egy fodrászhelyiség, mely több funkciót lát el. A fodrászaton 

túlmenően itt történik a pedikűrözés is. 

A közösségi terekben társalgó, tévé- és játéksarok, a látogatók fogadására alkalmas helyeket 

alakítottak ki. 

A gondozási egységhez tartozik még egy nővérszoba, egy nővérdolgozó, egy szennyes tároló, egy 

a tiszta textíliák és egyéb a betegek ellátásához szükséges eszközök tárolására alkalmas helyiség.  

 

Egészségügyi ellátás: a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és 

a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a 

megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. 

Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi felügyeletet és szükség szerint a szakorvosi ellátást. 

Gondoskodik a napi 24 órás, orvosi útmutatás alapján végzett, vezető ápolói irányítás melletti 

szakápolói felügyeletről. 

A rendszeres orvosi tevékenység két munkaterületre tagozódik: 

- gyógyító, megelőző tevékenység, 

- higiénés tevékenység. 

 

Mentálhigiénés ellátás: az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátása keretében 

biztosítják:  

- a személyre szabott bánásmódot, 

- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos 

megbeszélést, 

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, 

- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,  

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, 
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- a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség 

fejlesztését, 

- a hitélet gyakorlásának feltételeit, 

- segítik, támogatják az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és 

működését. 

A mentálhigiénés ellátás feladata az otthonban élő idős embernél olyan személyiségszerkezet 

fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve környezetébe 

be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a 

mentális állapot felmérése után gondozási tervet készítenek. 

 

Ezeket összefoglalva elmondható, hogy az otthonon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, 

ha az ellátottak megtartják, illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, 

gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal. Számomra pozitív benyomást kelt az, hogy az ápolók, 

gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy érkeznek-e 

hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok 

visszaállítását, ápolását, fenntartását. Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, 

segítséget nyújtanak ahhoz, hogy szabadságukat családjuk körében töltsék. Törekszenek arra is, 

hogy a szabadság időpontja lehetőleg a nagyobb családi ünnepek idejére essen. 

Szem előtt tartják, sőt egyik fontos feladatukként tekintenek arra, hogy nem csak fizikai jellegű 

ápolást végeznek, hisz az embernek nem csak teste van, hanem lelke és érzései, melyre a 

következő idézet is rávilágít. 

 

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

- koruk,  

- egészségi állapotuk,  

- fogyatékosságuk,  

- szenvedélybetegségük vagy  

- hajléktalanságuk miatt.   

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza 

meg. 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

Az ellátás tartalmazza az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,az önálló életvitel 

fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést,a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás.  

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a 

gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi 
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szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, 

intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.  

 

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

trendek stb.) 

 

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

száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma  

Összes nyugdíjas 

2012 682 1141 1 823 

2013 682 1122 1 804 

2014 646 1070 1 716 

2015 614 1051 1 665 

2016 602 1024 1 626 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Településünkön kevés a nyugdíjas korú lakosság intézményi kereteken belüli foglalkoztatottsága. 

Az idősek elsősorban mezőgazdasági és kerti munkát végeznek saját gazdaságukban. Ennek oka a 

város mezőgazdasági jellege, valamint az, hogy a nyugdíjazásra került kollégák helyére számtalan 

jól képzett, fiatal munkanélküli jelentkezik. 

 

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

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A tevékeny időskor általában jellemzi Izsák nyugdíjasait. Legtöbb idős ember házi gazdaságot 

üzemeltet, abban tevékenykedik. Szabadidejükben lehetőségük van az Ezüst Gólya nyugdíjas klub 

szolgáltatásait igénybe venni, akik színes, változatos programokkal teszik boldogabbá érdeklődő 

időseink nyugdíjas napjait 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hasonlóan az országos átlaghoz az idősebb lakosság elhelyezkedési lehetőségei igen korlátozottak, 

mivel nagy számban áll rendelkezésre fiatal munkaerő. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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A helyi önkormányzatoknak  törvényben meghatározott feladatai vannak, a szociális ellátások 

megszervezésére vonatkozóan. Biztosítania kell az ellátások elérhetőségét, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásoknál a szükséges intézmények működtetéséről és ehhez kapcsolódó 

humánerőforrás biztosításáról. 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

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

2012 13,75 

2013 10,79 

2014 10,20 

2015 10,25 

2016 8,45 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A közművelődés feladatait az önkormányzat kulturális szolgáltató intézménye és a könyvtár látja 

el. Tervezzük új művelődési központ építését – pályázati úton.  

Az önkormányzat tájékoztatási feladatait a helyi televízión és a helyi újságon, illetve az interneten 

keresztül látja el. Az önkormányzati ülések élő adásban történő közvetítése rendszeresen 

biztosított. Egész napos időszakban ad tájékoztatást, közérdekű információkat és hirdetéseket a 

helyi televízió.  

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A 

nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

 

A 

nyilvános/települési 

könyvtárak 

egységeinek száma 

(leltári állomány) 

 

Muzeális 

intézmények 

száma 

 

Közművelődési intézmények 

száma 

 

2012 1 26 115 n.a. 2 

2013 1 26 130 n.a. 2 

2014 1 26 373 n.a. 2 

2015 1 26 594 n.a. 1 

2016 1 26 359 n.a. 1 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Településünkön működnek öntevékeny művészeti csoportok. Ilyenek pl. a Sárfehér Néptánc 

Egyesület,  a Városi Vegyeskar és a Nyugdíjas Klub, Alkotó Tábor, amely jelentős tagi létszámmal 

rendelkezik. A Sárfehér Napok rendezvénysorozat népszerűsége töretlen, már országos hírnévnek 

örvend. Az önkormányzat évente rendszeresen támogatja az öntevékeny művészeti csoportokat.  

 

 

 

 



 53 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az egyre szélesebb körben terjedő informatikai eszközök kezelésével az idősödő korosztály 

természetesen nehezebben boldogul. Az internet és az informatikai eszközök használatának 

megkönnyítése céljából a Művelődési Házban több hónapon keresztül tartottak tanfolyamokat 8 fő 

részére.  Az igényfelmérést követően tervezik még további tanfolyamok szervezését. 

 

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

 

A családhoz, illetve az iskolai, munkahelyi közösséghez való tartozás evidens mindenki számára. 

Fontos kiemelni a csoportlét érzésének gyógyító hatását. Minél szélesebb a természetes támogató 

hálózatunk, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy mentális egészségünket megőrizzük. Ennek 

érdekében csatlakozunk olyan meglévő közösséghez, mely a fenti célokat szolgálja. Ha nincs a 

környezetünkben olyan önszerveződő csoport, mellyel közösséget tudnánk vállalni, akkor 

szerencsés esetben beindul a csoport alkotási folyamat dinamikája. Ilyen folyamatok katalizálták 

városunk különböző csoportjainak születését. 

Izsáki Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub megalakulása még a rendszerváltás idejére nyúlik vissza. 

Hitük szerint „mindig egészségesebb az az ember, aki megfelelő elfoglaltságot talál magának, mint 

aki csak tesped. Ne töltsék magányosan napjaikat, ezért vannak a klubok, ezért vannak ők is”. 

Mára a tagok száma 70 fő fölé emelkedett.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs idősek nappali ellátására alkalmas 

helyiség 

Idősek nappali ellátására alkalmas helyiség 

kialakítása 

tanyagondnoki szolgálat hiánya (kisbusz) tanyagondnoki szolgálat működtetése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Magyarország az elmúlt években, évtizedekben jelentős jogalkotási lépéseket tett a fogyatékos 

emberek életminőségének javítása, önálló életvitelének és társadalmi integrációjának elősegítése 

érdekében. E szabályozások közül mindenekelőtt a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.), valamint a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló – a 2007. évi XCII. törvénnyel ratifikált – ENSZ- 

Egyezmény emelhető ki. Emellett fontos alap az Európai Bizottságnak az Európai 

fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa 

megvalósítása iránt COM/2010/636 számú közleménye. 

A fogyatékosságügyi szakterület egyik legfőbb jellemzője, hogy az élet valamennyi területét, és így 

szinte minden államigazgatási ágazatot egyaránt érint, ezért a fenti dokumentumok érdemi 

alkalmazása a mindenkori kormányzat részéről gondosan tervezett, összehangolt intézkedéseket 

követel meg.  

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint 490 578 fő, azaz a népesség 4,9%-a vallotta magát 

fogyatékos személynek. Nemzetközi vizsgálatokra épülő szakértői becslések ezzel szemben azt 
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mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él valamilyen fogyatékossággal, a valós szám tehát 

hazánkban is inkább az 1 milliót közelítheti. 

Fogyatékkal élők támogatásának területei: 

• Lakhatás, szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

• Pénzbeli és természetbeni ellátások és szolgáltatások 

• Rehabilitáció 

• Hozzáférhetőség 

Fogyatékos személyeket érintő alapelvek: Prevenció, Önrendelkezés, Teljes és hatékony társadalmi 

részvétel, Egyetemes tervezés, Semmit rólunk nélkülünk, Hátrányos megkülönböztetés tilalma, 

indokolt előnyben részesítés, Ésszerű alkalmazkodás 

Fogyatékkal élők helyzetének javítását célzó beavatkozási területek: 

• A fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések 

• Egészségügy, korai felismerés, diagnosztika 

• Alap- és szakellátások, (tájékoztatás, hozzáférés biztosítása) 

• Támogató technikai eszközök 

• Korai fejlesztés, oktatás, képzés  

• Köznevelés (inklúzió, gyermekek fogyatékkal élőkhöz való viszonya, középfokú oktatás 

elérhetősége SNI fiatalok számára is) 

• Szakképzés, felnőttképzés (fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása) 

• Felsőoktatás, (fogyatékosságügyi, hozzáférhetőségi, rehabilitációs, jelnyelvi ismereteket 

tartalmazó képzési modulok), felsőoktatásban tanuló fogyatékos fiatalok segítése. 

• Életpálya tervezés, Foglalkoztatás, Szociális szolgáltatások és ellátások, Támogató 

szolgálatok, Komplex rehabilitáció, Koordináció, „kliensút” 

• Önrendelkezés, önálló életvitel, támogatott döntéshozatal, lakhatás, fogyatékos személyek 

és családjaik, közlekedés, sport, kultúra, turizmus. 

Többszörösen veszélyeztetett csoportok: pl.: fogyatékkal élő nők és gyermekek 

A többszörös fogyatékossággal élő emberek (így például a súlyosan és halmozottan sérült 

emberek, illetve a fogyatékosság mellett beilleszkedést nehezítő viselkedési problémával élő 

emberek) és családjaik helyzetéről, speciális igényeiről kevés információval rendelkezünk. Így 

fontos lenne olyan szakpolitikai stratégiák kialakítása és megvalósítása, melyek ezeknek az 

embereknek a komplex rehabilitációját segíthetik elő. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi 

vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott 

személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 

egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint 

a sport és a szórakozás területén is.  

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 

szükségletek alapján tervezzük. 

A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a 

környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.  

 



 55 

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

közfoglalkoztatás) 

 

Nem áll rendelkezésünkre ilyen jellegű információ. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató 

előítélete mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti helyzetüket. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Nincs ilyen jellegű információnk. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult az az aktív 

korú személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek 

minősül, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban  

és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis 

otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. 

Rehabilitációs ellátásra az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, aki rehabilitálható, 

ezen belül  akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-

60% közötti, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti.  

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy sajnos az új szabályok szerint nem jogosult utazási 

kedvezményre. 

 

Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása 

legalább 70 százalékos mértékű és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásban nem részesül. 

 

Rokkantsági ellátásra jogosult: akinek egészségi állapota 51–60% között van (B2 kategória), és sem 

a foglalkozási rehabilitációja,  sem a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján a 

rehabilitációja nem javasolt, továbbá akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható 

ugyan, vagy aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, viszont a kérelem benyújtása (vagy a 

felülvizsgálat) időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet 

nem haladja meg. Továbbá akinek egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória) és foglalkozási 

rehabilitációja nem javasolt, továbbá aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, viszont a 

kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam 

az 5 évet nem haladja meg. Jogosult aki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és 

egészségi állapota 1-30 % közötti (D kategória), valamint akinek egészségkárosodása jelentős és 

önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória). 

 

A bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka változatlan összegben, bányászok 

egészségkárosodási járadéka elnevezéssel kerül továbbfolyósításra. 
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A gépjárműadóról szóló törvény értelmében mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy 

egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb 

fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 

kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 

000 forint/adóév erejéig.  

 

Gépjárműszerzési és átalakítási támogatás jogosultjai a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb 

fogyatékossággal élő személyek. A szerzési támogatás: Személygépkocsi vételár megtérítéséhez 

nyújtott hozzájárulás. A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos 

mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érdekében használható. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt 

automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, 

vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához 

nyújtott hozzájárulás. 

 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek szociális 

ellátásaiban részesülők 

száma - Férfiak  

Megváltozott 

munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők  

Összesen 

2012 109 145 254 

2013 109 142 251 

2014 106 140 246 

2015 101 127 228 

2016 86 118 204 

2017 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi 

járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 

építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere. 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális 

szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek 

el.  
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A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek 

felújítása során tervezzük azok akadálymentességének biztosítását. 

 

Településünkön nem elérhető szolgáltatások: támogató szolgáltatás, nappali ellátás, ápolást, 

gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, támogatott lakhatás, átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

közintézmények akadálymentességének hiánya közintézmények akadálymentesítése 

nem rendelkezünk releváns adatokkal a 

fogyatékkal élők vonatkozásában 

adatbázis létrehozása 

 

 

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.) 

 

 

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

A szervezetek közötti együttműködés az önkormányzati támogatáson túlmenően a városi 

programok szervezésében is megvalósul.  

 

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

A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási, nevelési, szociális 

ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének 

összehangolt fejlesztésére, térségi közszolgáltatások biztosítására-fejlesztésére, intézmények 

fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták létre. 

Célunk: Járási szinten foglalkoztatási célú pályázatok folytatása. Járási összefogás keretein belül 

annak biztosítása, hogy a település lakói mind magasabb szintű ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz 

jussanak hozzá. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A nemzetiségi önkormányzat törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat 

ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus választások útján 

e törvény alapján létrehozott szervezet, amely a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságok 

érvényesítésére, a nemzetiségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a feladat- és hatáskörébe 

tartozó nemzetiségi közügyek települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére 

jön létre. 
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Céljaink: Esélyegyenlőségi törekvéseket figyelembe vevő segélyezési rendszer kialakítása. A 

kapcsolatok fejlesztése a RNÖ tagjaival, valamint az őket koordináló felettes szervezetekkel. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Civil nonprofit szektor alatt azokat a társadalmi öntevékenységet folytató szervezeteket és 

önszerveződéseket értjük, amelyek működését nem a megszerezhető profit és nem az állami 

közfeladat ellátása mozgatja, hanem a valamely közösségi szükségletet megjelenítő társadalmi 

tevékenység. Szabadidős, sport, kulturális programok szervezését, lebonyolítását végzik, valamint 

karitatív tevékenységet folytatnak. 

 

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

 

A for profit szervezet elsődleges célja a profit, azaz a jövedelem maximalizálása. 

A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a kiemelt célcsoportok tekintetében fontos feladat, 

melynek keretében városunk akadálymentesítésének folytatására lenne szükség. Elsődlegesen a  

közintézményekben a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása lenne a cél, melyhez nagy 

segítséget nyújthatnának a for-profit szereplők is. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó rendfenntartó, szociális, 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek valamit a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.  Módszere a HEP fórum, melynek fókuszában az egyes 

esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd a program tervezet 

véleményezésére koncentrálódott.  A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.izsak.hu 

közzétételre kerül.  A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján a 

folyamatokat, intézkedéseket megismerik, és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 

ellenőrzése. 

 

http://www.izsak.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel 

valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a 

helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/ 

vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

fiatalkori gyermekvállalás; 

alacsony iskolai végzettség 

fiatalkori terhesség megelőzése;  

helyi képzések, felzárkóztatási 

programok 

Gyermekek 

logopédus , iskola pszichológus, 

szociális munkás hiánya; 

járványok terjedése, gyerekek 

ápoltságának hiánya 

szakemberek felvétele; orvosi rendelők 

felújítása 

 

Idősek 

nincs idősek nappali ellátására alkalmas 

helyiség; 

tanyagondnoki szolgálat hiánya 

(kisbusz) 

idősek nappali ellátására alkalmas 

helyiség kialakítása; Művelődési Ház 

felújítása; 

tanyagondnoki szolgálat működtetése, 

mikrobusz beszerzése  

 

Nők 

rendszeres szűrővizsgálatok hiánya 

nem kívánt terhességek magas száma 

intézmények akadálymentesítésének 

hiánya 

szűrővizsgálatok rendszeres szervezése;  

megelőzés ösztönzése, előadások 

szervezése; akadálymentesítés, járda és 

útfelújítás 

Fogyatékkal 

élők 

közintézmények 

akadálymentességének hiánya,  

fogyatékkal élőkre vonatkozó felmérés 

közintézmények akadálymentesítése, 

járda és útfelújítás; a fogyatékkal élők 

személyekről nyilvántartás létrehozása 

 



 60 

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Fiatalkori gyermekvállalás megelőzése, 

Általános iskolai végzettség és 

szakképesítések megszerzése 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat- 

Boldoczki Tímea  

Gyermekek 
Szakképzett humán erőforrás bővítés, 

Higiéniai – és testkultúra fejlesztése  
Védőnői Szolgálat –Soltész Lívia 

Idősek 

Idősek nappali ellátását biztosító 

helység kialakítása, tanyagondnoki 

szolgálat kialakítása 

Gondozási Központ- Soltészné Marton 

Ildikó 

Nők 
Egészségügyi állapot javítása, 

akadálymentesítés  

Rendőrség Pozsgainé Avramucz Erzsébet 

Védőnői Szolgálat: Soltész lívia 

Fogyatékkal 

élők 

akadálymentesítés ;  fogyatékkal élőkre 

vonatkozó felmérés 

Táncsics Mihály Általános Iskola és AMI - 

Tóth Klára, Balogh Zsuzsanna 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol az érintettek egyenlő eséllyel vehetnek részt a közösség 

életében, a munkaerő-piacon, a szolgáltatások elérésében. Fontos számunkra, hogy a 

mélyszegénységben élők körülményei javuljanak, szemléletük optimista legyen, életvitelükben 

fontossá váljon az önfenntartás megvalósítása. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatási, 

nevelési intézményekben megfelelő fejlődés lehetőségének biztosítását. Folyamatosan 

odafigyelünk az idősek elmagányosodásának megakadályozására. Elengedhetetlennek tartjuk a 

nők esetén a családban betöltött szerepük mellett a munka-erőpiaci szerepüket, aktivitásuk 

fenntartását. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életvitelének kényelmesebbé tételére, 

az akadálymentesítés feladatainak megoldására.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Fiatalkori gyermekvállalás megelőzése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Fiatalkori gyermekvállalás 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: csökkenteni a fiatalkori teherbeesések számát 

 

középtávú cél: személet formálás a korai gyermekvállalás tekintetében 

  

Hosszú távú cél: a fiatalkorúak, felnőttként megfelelő egzisztencia mellett 

vállaljanak gyermeket 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

prevenciós programok, előadások szervezése, a prevenciós eszközökhöz 

való hozzájutás elősegítése   

Résztvevők és 

felelős 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

Partnerek Védőnői Szolgálat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 2 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Fényképek, jelenléti ív, statisztikai adatok. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem jelennek meg az előadásokon, nem használják a prevenciós 

eszközöket. Fokozottabb odafigyelés 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi 
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Intézkedés címe: Általános iskolai végzettség és szakképesítések megszerzése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

alacsony iskolai végzettség 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: csökkenteni az általános iskolát be nem fejezők számát 

 

középtávú cél: egyre többen tanuljanak tovább 

  

Hosszú távú cél: rendelkezzenek szakképesítéssel a célcsoport szereplői 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

helyi képzések, felzárkóztatási programok 

Résztvevők és 

felelős 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai 

Partnerek intézmények, munkaügyi központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 2 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

statisztikai adatok, munkaszerződések; tartós munkaviszony 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nem fejezik be a képzési programokat, anyagi motiválás, biztos 

elhelyezkedés garantálása 

Szükséges 

erőforrások 
intézmény, humán, pénzügyi,  
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Intézkedés címe: Szakképzett humán erőforrás bővítés  

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

logopédus, iskolapszichológus hiánya  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: szakemberek felkutatása   

 

középtávú cél: szakemberek főállású alkalmazása  

 

Hosszú távú cél: minden intézményben elérhető legyen a megfelelő 

szakember a rászorulók számára 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

szakemberek felkutatása, szakemberek főállású alkalmazása 

Résztvevők és 

felelős 
Izsák Város Önkormányzata 

Partnerek intézmények, munkaügyi központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 1 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

statisztikai adatok, munkaszerződések; tartós munkaviszony 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nincs megfelelő humán erőforrás, a keresés szélesebb körbe való 

kiterjesztése 

Szükséges 

erőforrások 
intézmény, humán, pénzügyi,  
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Intézkedés címe: Higiéniai – és testkultúra fejlesztése  

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Járványok terjedése, gyermekek ápolatlansága 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: járványok számának csökkentése   

 

középtávú cél: tisztálkodási kultúra erősítése, orvosi rendelők felújítása 

 

Hosszú távú cél: megelőzés eredményeképpen a járványok terjedésének 

minimalizálása   

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

felmérni az érintett családokat, szakemberek alkalmazása,megfelelő 

egészségügyi környezet kialakítása,  prevenciós előadások, prevenciós 

eszközök ingyenes hozzáférhetőség biztosítani. 

Résztvevők és 

felelős 
Védőnői Szolgálat 

Partnerek intézmények, védőnők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 1 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

statisztikai adatok, jelenléti ív, fényképek  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nincs megfelelő humán erőforrás,  érdektelenség, szülői elhanyagolás. A 

beavatkozási terület nyomon követhetősége   

Szükséges 

erőforrások 
intézményi, humán, pénzügyi,  
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Intézkedés címe: Idősek nappali ellátását biztosító helyiség kialakítása  

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nincs az idősek nappali ellátását biztosító helyiség  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: feltérképezni a lehetséges helyszíneket   

 

középtávú cél: kialakítani a célcsoport igényeinek megfelelően a 

helyiséget, Művelődési Ház felújítása 

 

Hosszú távú cél: a helyiség kihasználtságát maximalizálni 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

feltérképezni a lehetséges helységeket, a helység megfelelő kialakítása, 

humánerőforrás biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
Gondozási Központ vezetője 

Partnerek Gondozási Központ, Ezüst Gólya Idősek Klubja, Önkormányzat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 1 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kihasználtság dokumentálása, a helyiséget igénybevevők száma  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nincs megfelelő pénzügyi forrás, fedezett. Pályázati lehetőségek 

folyamatos figyelése 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi 
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Intézkedés címe: Tanyagondnoki szolgálat kialakítása  

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nincs tanyagondnoki szolgálat  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: a szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök 

(gépjármű) beszerzése,    

 

középtávú cél: a gépjármű park bővítése (mikrobusz) 

 

Hosszú távú cél: a szolgáltatás minden célcsoport számára elérhetővé 

tétele 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

eszközök beszerzése, humánerőforrás biztosítása, a szolgáltatás 

bővítéséhez  kacsolódó anyagi források megteremtése 

Résztvevők és 

felelős 
Izsák Város Önkormányzata 

Partnerek Gondozási Központ, Ezüst Gólya Idősek Klubja, Önkormányzat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 1 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

statisztikai adatok, szolgáltatást igénybevevők véleménye, 

munkaszerződések 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nincs megfelelő pénzügyi forrás, fedezett. Pályázati lehetőségek 

folyamatos figyelése 

Szükséges 

erőforrások 
humán, pénzügyi 
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Intézkedés címe: Egészségügyi állapot javítása   

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Rendszeres , ingyenes szűrővizsgálatok hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: helyi szinten, többszöri alkalommal megszervezni a 

szűrővizsgálatokat, orvosi rendelők felújítása  

 

középtávú cél: a gyermekeket érintő ortopédiai és látásvizsgálat 

hozadékaként felmerülő költségekhez való hozzájárulás lehetőség szerinti 

biztosítása 

 

hosszú távú cél: a helyben nem elvégezhető szűrővizsgálatok 

népszerűsítése, a szakellátásokon végezhető szűrésekre való csoportos 

eljutás biztosítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

feltérképezni  és megszervezni a helyben elvégezhető szűrővizsgálatokat, 

anyagi forrás biztosítása rászoruló gyermekek számára, több személy 

szállítására alkalmas gépjármű beszerzése 

Résztvevők és 

felelős 
Védőnői Szolgálat 

Partnerek Izsák Város Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálata 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 1 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

statisztikai adatok, résztvevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem jelennek meg megfelelő számban a szűrővizsgálatokon, rendszeres 

reklámozás, marketing fejlesztése 

Szükséges 

erőforrások 
intézményi, humán, pénzügyi 
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Intézkedés címe: Akadálymentesítés   

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Intézmények akadálymentesítésének hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú cél: orvosi rendelők, Művelődési Ház   

akadálymentesítése, felújítása 

 

középtávú cél: járda –és útfelújítás  

 

hosszú távú cél: a kiemelt közintézmények, közterületek 

akadálymentesítése 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

pénzügyi forrás megszerzése 

Résztvevők és 

felelős 
Izsák Város Önkormányzata 

Partnerek vállalkozók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 2 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

fényképek, megvalósulás 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nincs megfelelő pénzügyi forrás, fedezett. Pályázati lehetőségek 

folyamatos figyelése 

Szükséges 

erőforrások 

 

pénzügyi 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élőkre vonatkozó felmérés 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nem rendelkezünk releváns adatokkal a fogyatékkal élők 

vonatkozásában 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők számára és helyzetére 

vonatkozóan. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés szervezetektől, érintettektől; Esélyegyenlőségüket érintő 

problémákra megoldási lehetőségek feltérképezése, az adatbázis 

folyamatos aktualizálása 

 

Résztvevők és 

felelős 
Izsák Város Önkormányzata 

Partnerek Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata,  

Határidő(k) 

pontokba szedve 
r: 2 év; k: 3 év, h:5   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

adatbázis elkészítése, megvalósult tervek dokumentálása  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

humán erőforrás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 

 

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

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Fiatalkori 

gyermekvállal

ás megelőzése 

Fiatalkori 

gyermekvállal

ás 

csökkenteni a 

nem kívánt 

terhességek 

számát  

 prevenciós 

programok 

szervezése, 

prevenciós 

eszközökhöz 

való  

kedvezményes 

hozzájutás 

Gyermekjóléti- 

és 

Családsegítő 

Szolgálata 

Folyamatos statisztikai 

adatok 

szakemberek, 

pályázatok 

folyamatos 

kontroll és 

megelőzés 

2 Általános 

iskolai 

végzettség és 

szakképesítése

k megszerzése 

alacsony 

iskolai 

végzettség 

munkaerőpiac

on való 

könnyebb 

elhelyezkedés 

 képzések, 

felzárkóztatási 

programok  

szervezése 

Gyermekjóléti- 

és 

Családsegítő 

Szolgálata 

Folyamatos statisztika 

adatok, 

résztvevők 

száma 

képzett 

szakemberek, 

intézmény, 

pénzügyi 

forrás  

a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

kontroll 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Szakképzett 

humán 

erőforrás 

bővítés 

logopédus, 

iskolapszichol

ógus hiánya  

minden 

rászoruló 

számára 

ingyenesen 

elérhető 

szolgáltatások 

biztosítása 

 szakemberek 

felvétele; 

Védőnők Folyamatos igénybevevők 

száma 

képzett 

szakember, 

intézményi 

feltételek 

a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

kontroll 

2 Higiéniai – és 

testkultúra 

fejlesztése 

járványok 

terjedése, 

gyermekek 

ápolatlansága 

csökkenteni a 

járványok 

kialakulásának 

veszélyét  

 orvosi 

rendelők, 

felújítása, 

képzett 

szakemberek 

Védőnők Folyamatos statisztikai 

adatok, 

résztvevők 

száma 

humán 

erőforrás, 

prevenciós 

eszközökhöz 

pénzügyi 

folyamatos 

kontroll és 

megelőzés 
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bevonása 

prevenciós 

előadások, 

prevenciós 

eszközök 

ingyenes 

hozzáférhetősé

g biztosítani 

forrás 

biztosítása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Egészségügyi 

állapot javítása   

rendszeres, 

ingyenes 

szűrővizsgálat

ok hiánya 

egészségügyi 

állapot javítása 

 orvosi 

rendelők 

felújítása, helyi 

szinten, 

szűrővizsgálat

okat 

szervezése, 

rászorulók 

számára 

egészségmegőr

ző 

eszközökhöz 

való 

hozzájutás 

elősegítése, 

gépjármű 

beszerzése 

Védőnők, 

Rendőrség 

Folyamatos résztvevők 

száma, 

támogatottak 

száma 

humán 

erőforrás, 

pénzügyi, 

intézmény 

a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

kontroll 

2 Akadálymente

sítés   

intézmények, 

közterületek 

akadálymentes

ítésének 

hiánya  

mindenki 

számára 

akadálymentes 

elérhető 

intézmények, 

közterületek  

 orvosi rendelő, 

Művelődési 

Ház 

akadálymentes

ítése, járdák, 

utak felújítása  

Önkormányzat Folyamatos fényképek, 

fogyatékkal 

élők nagyobb 

számú 

részvétele a 

közéletben. 

pénzügyi a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

karbantartás 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek nappali 

ellátását 

biztosító 

helyiség 

kialakítása 

nincs az idősek 

nappali ellátást 

biztosító 

helyiség 

az idősek 

számára 

nappali ellátást 

biztosító 

helység 

 Művelődési 

Ház felújítása, 

a megfelelő 

hely 

megtalálása, 

Önkormányzat Folyamatos kihasználtság 

dokumentálás

a, a helyiséget 

igénybevevők 

száma 

pénzügyi, 

személyi, 

épület 

a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

kontroll 
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kialakítása megfelelő 

kialakítása,a 

helyiség 

kihasználásána

k 

maximalizálás

a 

2 Tanyagondnok

i szolgálat 

kialakítása 

nincs 

tanyagondnoki 

szolgálat 

Izsák 

tanyavilágába 

élő rászorulók 

segítése 

 a szolgáltatás 

biztosításához 

szükséges 

eszközök 

(gépjármű, 

mikorbusz) 

beszerzése 

Önkormányzat Folyamatos a szolgáltatást 

igénybevevők 

száma 

pénzügyi, 

humán és 

eszköz 

a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

kontroll 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymente

sítés 

intézmények, 

közterületek 

akadálymentes

ítésének 

hiánya  

mindenki 

számára 

akadálymentes 

elérhető 

intézmények, 

közterületek  

 orvosi rendelő, 

Művelődési 

Ház 

akadálymentes

ítése, járdák, 

utak felújítása  

Önkormányzat Folyamatos fényképek, 

fogyatékkal 

élők nagyobb 

számú 

részvétele a 

közéletben. 

pénzügyi a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

karbantartás 

2 Fogyatékkal 

élőkre 

vonatkozó 

felmérés 

Önkormányzat

unk 

célcsoportra 

vonatkozó 

adatokkal nem 

rendelkezik 

megfelelő 

képet kapjunk 

településünkö

n élő 

fogyatékkal 

élőkről és 

szükségleteikr

ől 

 Munkahelyek 

feltérképezése 

és azok 

figyelmének 

felhívása a 

fogyatékkal 

élők 

foglalkoztatásá

nak 

lehetőségére 

Fogyatékkal 

élők képzése a 

nagyobb 

foglalkoztatott

ság érdekében 

Gyermekjóléti- 

és 

Családsegítő 

Szolgálata 

Folyamatos fogyatékkal 

élők 

foglalkoztatott

ságának 

növekedése, 

Munkaügyi 

Központ 

adatai, képzést 

lebonyolító 

oktatószerveze

t 

dokumentuma

i 

pénzügyi a 

megvalósítási 

időszak utáni 

folyamatos 

karbantartás 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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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 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 

………………………….. 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.  
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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 képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 
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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. 

 

 



 

 78 
 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Izsák Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 

Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Izsák Város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 
 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

Izsák Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 
 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető) 

 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Gondozási 

Központ 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Egészségügyi- 

és Szociális 

Bizottság 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Ezüst Gólya 

Nyugdíjas 

Klub 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Rendőrség R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Védőnők R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                           
2 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Táncsics 

Mihály 

Művelődési 

Ház 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Izsák Város 

Gyermekjóléi- 

és 

Családsegítő 

Szolgálata 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Táncsics 

Mihály 

Általános 

Iskola és AMI 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Izsáki ÁMK 

Óvodája és 

Bölcsödéje 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 

 




