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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, Udvar Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Udvar község Baranya megye dél-keleti részén, a horvát határ mellett található. Távolsága az alapvető
igazgatási, oktatási, egészségügyi ellátást közösen biztosító Majs községtől közúton 13 kilométer, a járási
székhely Mohács városától 11 kilométer, a megyeszékhely Pécstől 50 kilométer, az ország fővárosától,
Budapesttől 205 kilométer.
A község közelében futott a római kori Mursa–Aquincum főút, a települést azonban írott források először
Udwarth néven 1448-ban említik. A falu a török hódoltság alatt teljes egészében elnéptelenedett, a 18.
században betelepült németek által vált ismét lakottá.
Az I. világháborút lezáró trianoni békediktátum Udvart a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság fennhatósága alá
rendelte, a lakosság heves tiltakozása miatt azonban a döntést módosították. A községet ezzel bekerítették,
az országhatár a házak közvetlen közelében húzódik.
A falu lélekszáma az 1940-es évekig emelkedett, azóta pedig folyamatosan csökken, a népszámlálási adatok
alapján (1784: 196 fő, 1875: 236 fő, 1890: 314 fő, 1940: 426 fő, 1970: 273 fő, 2001: 198 fő, 2011: 140 fő). A
lakosság túlnyomó része (95% körül) 1945-ig német nemzetiségű volt. A 2011-es népszámláláskor 55%
vallotta magát német kötődésűnek. A II. világháború okozta migráció Udvart is érintette: 1944-ben 37
német család hagyta el a falut, a kitelepítés azonban elkerülte; 1948-ban pedig több felvidéki magyar család
költözött ide.
Az elmúlt öt évben a település lakónépesség száma 161 és 135 fő között mozgott.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő

2015
161
2016
148
2017
139
2018
138
2019
136
2020
135
Forrás: Lakcímnyilvántartó

Változás
91,9%
93,9%
99,3%
98,6%
99,3%

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó
népességből a
megfelelő
Fő
korcsoportú nők
Korcsoport
és férfiak aránya
(%)
Összesen
Férfiak Nők
Nők
Férfiak
(TS 0301)
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
68
70
138
50,72% 49,28%
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
1
0,72%
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
6
3
9
2,17% 4,35%
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
2
1
3
1,45% 0,72%
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
37
35
72
26,81% 25,36%
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
6
9
15
4,35% 6,52%
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
17
22
39
12,32% 15,94%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011

Fő

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

2
2
4

2
4
6

-2
0
2
2

A lakónépesség korösszetételre jellemző, hogy nagyon magas az idősek száma, míg a gyermekek száma
csökken. Az elmúlt időszakban a 65 év felettiek száma is csökkent, ugyanakkor a 0-14 év közöttiek száma is
folyamatosan esik. Az öregedési index 2008-as 217% értékről 2011-ben 340%-ra, majd 2017-re már 475%ra emelkedett, mely a település egyre súlyosabb elöregedésére utal.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

53

14

378,57%

2013
2014
2015
2016
2017

44
43
39
39
38

12
10
10
9
8

366,67%
430,00%
390,00%
433,33%
475,00%
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakosságszám változására hatással lévő belföldi vándorlás, mely a település vonzerejét mutatja, Udvarra
nem jellemző, a természetes népmozgalmi tendenciákat nem befolyásolja.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

3

6

-3

-18,5

2
3
3
4
2

0
2
0
1
0

-13,2
13,61
-21,43
7,25
n.a.

2013
2
2014
5
2015
3
2016
5
2017
2
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A természetes szaporodás adatai a 2012-2017 közötti időszakban rendre negatív előjellel rendelkeznek, a
lakosság fogyását jelzik. Az, hogy a természetes szaporodás negatív mértéke csökken, sajnos csak az igen
alacsony lakosságszám miatt van.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2012

1

1

0

8
7
4
2
2

-8
-7
-4
-1
-1

2013
0
2014
0
2015
0
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A település teljesen közművesített: vezetékes víz, szennyvíz, áram és gázszolgáltatás is elérhető.
A település mérete miatt a kötelező közszolgáltatásokat nem önállóan, hanem más önkormányzattal
együttműködésben látja el. Ennek formája korábban az önkormányzati társulás volt, az Mötv. hatályba
lépésével azonban változott a helyzet és előtérbe lépnek a feladat-ellátási szerződéses formák az ellátások
biztosítása terén.
A település a Majsi Óvoda és a szintén majsi Frey János Általános Iskola beiskolázási körzetébe tartozik. A
gyerekeket – igény esetén - a falugondnoki szolgálat falubusza szállítja minden nap a majsi intézményekbe.
Az orvosi alapellátás a településen heti egy napon, fogorvosi alapellátás a településen heti két napon,
helyben biztosított, a védőnő kéthetente tart tanácsadást. Az egészségügyi alapellátás tekintetében Udvar
község Majs községgel közösen biztosítja az ellátásokat. A székhelyen, Majson a két önkormányzat közösen
alakította ki az Egészségházat, melyben egy épületben található a háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői
rendelő, megfelelő váró és kiszolgáló helyiségekkel kialakítva. Udvar község területén szintén kialakításra
került egy orvosi rendelő, melyben felváltva biztosítja az ellátást a háziorvos, a fogorvos és a védőnő.
A szociális alapellátás keretében az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet és a szociális
étkeztetést biztosítja, a házi segítségnyújtást a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Klubja Majs
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intézmény által foglalkoztatott házigondozó végzi. A családsegítés és a gyerekjóléti ellátást az
önkormányzat szintén a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás egy intézménye, a Mohácsi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével biztosítja.
A kulturális, közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat felújított Faluháza, és a Tejcsarnokból
kialakított Ifjúsági Klub biztosít helyszínt. A Faluházban működik a korábban mozgókönyvtári formában
kialakított, 2013 óta könyvtári szolgáltató helyként működő könyvtár, ahol ingyenes internet hozzáférés is
biztosított. A kulturális feladatok ellátásban a helyi német nemzetiségi önkormányzat aktívan részt vesz:
évente két alkalommal országjárást, magyar és német nyelvű színházi látogatást, a gyerekeknek
Gyermeknapi kirándulást és Mikulás ünnepséget szerveznek. A nemzetiségi önkormányzat a települési
önkormányzattal közösen kétévente júliusban falunapot rendez, ahova az Udvarról elszármazottakat is
várják.
A közigazgatási feladatokat a rendszerváltást követően Majs és Udvar Községek Körjegyzősége látta el,
2013. április 1. napjától a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltsége végzi. A hivatalos
ügyek intézésében a falugondnok biztosítja a hivatallal a napi kapcsolatot, és hetente egy alkalommal a
jegyző, illetve megbízottja személyes ügyfélfogadást tart a településen.
Helyben sajnos alig van munkalehetőség, a vegyesboltként is működő benzinkúton és a határátkelőhelyen
mindössze néhány embert tudnak foglalkoztatni. A közeli Törökdombon működő sertéstelepen, és egyéb
mezőgazdasági vállalkozásoknál csekély számban dolgoznak udvariak, az állásban lévők többsége Mohácsra
jár dolgozni.
Az 1990-es években a délszláv háborút követően komoly bevételt jelentett az Udvaron működő kereskedők
számára a bevásárló turizmus, ez azonban mára teljes egészében összeomlott, emiatt is sok ház üresen áll.

Értékeink, küldetésünk
A település érdeke, hogy az elöregedő lakosság ellátását minél magasabb színvonalon biztosítani tudja.
Fontos feladat, hogy az gyermekvédelmi, oktatási rendszer minél szélesebb körű biztosításával a
gyermekeket nevelő családok számára vonzóvá tegye a települést, az aktív korú népesség számára
megélhetést biztosító munkahelyek bevonzásával, a meglevő munkahelyek megtartásával megszüntesse a
népesség elvándorlását, hozzájáruljon a lakosságszám emelkedéséhez.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Udvar Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,

-

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

-

a diszkriminációmentességet,

-

szegregációmentességet,

-

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

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva
 a 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.
A helyi esélyegyenlőségi program intézkedései kapcsolódnak az alábbi EU és nemzeti szintű stratégiákhoz:
 az EU 2020 stratégia,
 Nemzeti Reform Program,
 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia,
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia,
 Roma Integráció Évtizede Program,
 Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Udvar község 2013 óta rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
A költségvetési koncepció elkészítésénél minden évben jelentős tényező a lakosság korösszetétele miatt a
szociális ellátásokra fordított kiadások nagysága. Az idősödő és egyébként szociálisan rászoruló lakosság
szociális ellátása érdekében, a falugondnoki szolgálat működtetése, a szociális étkeztetés biztosítása
jelentős kiadási tételt jelent. Ezzel szemben a gyermeklétszám csökkenésével párhuzamosan csökkent a
közös fenntartású óvoda, iskola fenntartásához történő hozzájárulás.
A szociális alapellátás körében önkormányzati fenntartásban biztosított falugondnoki szolgálat és szociális
étkeztetés ellátás alapdokumentumai körében az önkormányzat határozta meg az ellátások szakmai
programját, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű célcsoportokra.
10

2010. évig az önkormányzat évente elfogadta a közfoglalkoztatási tervét, melyben részletesen elemezte a
munkanélküliek számát megoszlását a településen különös tekintettel egyes veszélyeztetett csoportokra,
pályakezdőkre, nőkre, idősekre, a munkanélküliek családi helyzetére. Az utóbbi években – az igen alacsony
számú közfoglalkoztatott miatt – erre már nem volt szükség.
2009. évben az önkormányzat elfogadta a fagyhalál megelőzése érdekében hozott intézkedési tervet,
figyelemmel a veszélyeztetett csoportokra.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Az intézményfenntartó társulás tagjaként 2009-ben az önkormányzat véleményezte, és elfogadta a Majs
Község Önkormányzatával közösen fenntartott Frey János Általános Iskola és Óvoda esélyegyenlőségi
intézkedési tervét. Az általános iskola 2013. január 1. napjától állami fenntartásba és működtetésbe került,
az óvoda fenntartását Majs Község Önkormányzata biztosítja Udvar Község Önkormányzata részére is, az
önkormányzatok által megkötött feladat-ellátási szerződés alapján.
A szociális alapellátás területén a nagyrészt az idősek ellátását biztosító házi segítségnyújtás szolgáltatást
jelenleg a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett MTKT Idősek Klubja Majs intézményben
foglalkozatott házigondozó látja el.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyi esélyegyenlőségi terv elkészítése során az adatgyűjtés az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (www.teir.hu) regisztrációhoz kötött alkalmazásai:
 az Interaktív elemző
 a Szociális Ágazati Információs Rendszer
 a Települési Adatgyűjtő
adatainak felhasználásával készült.
Adatátvételre került sor a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából, különös tekintettel a népszámlálási
adatokra.
Ezen kívül felhasználásra kerültek az önkormányzati és a közigazgatási feladatokat ellátó körjegyzőségi,
közös hivatali nyilvántartások, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum résztvevői által szolgáltatott adatok.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A 2016. évi felmérések szerint hazánkban 2,4 millió felett van a szegénység kockázatával és a társadalmi
kirekesztődés veszélyével érintett emberek száma. Míg korábban az öregkori szegénység volt a jellemzőbb,
napjainkban a gyermekeké vált azzá. Sajnos sokan tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik
folyamatosan csúsznak lefelé a lejtőn, s nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki számára
elfogadott, örökérvényű definíciója.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek,
településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési,
lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos
társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” forrás: TÁMOP – pályázati
kiírás. Ezen meghatározást alapul véve Udvar község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott
települések közé.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális
rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével
készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk.
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória”
behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint
például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a
fejlődő országokra jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak.
Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők. Ez forintosítva
Magyarországon 73.800 forint havi jövedelmet jelent. A fogalmak, mint látható, nem azonos élethelyzetet
fednek, általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok szegényei sokkal szegényebbek, mint a
gazdagabb országban élő alacsony társadalmi státuszúak.
Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Ez
jelenleg Magyarországon a 94.820 forintos átlag havi jövedelem, ami az egy fős, a két fős, 3, 4, vagy ennél
nagyobb családok esetére is vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél kevesebb jövedelemmel
rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség megközelítőleg 30%-át teszi ki, köztük
mintegy 750.000 gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység
határát a minimál nyugdíj 28.500 forintos havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg.
Udvar településen lakók jövedelmi helyzetére vonatkozóan a 2016. évre vonatkozóan az alábbi adatok
nyújtanak felvilágosítást:
Udvar lakónépessége – a TEIR adatai alapján - 138 fő, ebből 9 fő 0-14 éves korosztályba, 90 fő a 15-64 éves
korú aktív korú lakosságba, 39 fő a 65 év fölötti korosztályba tartozik.
Gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 7 fő volt, ami még akkor is sok, ha nem mind a 15 év
alatti korosztályba tartozik, hanem vannak köztük ettől idősebb, de nappali rendszerű oktatásban tanulók
is. Elmondhatjuk tehát, hogy a gyermeket nevelő családok nehéz anyagi körülmények között élnek.
Az aktív korú lakosság számához viszonyítva a 3 fő regisztrált munkanélküli 3,3 %-os munkanélküliségi rátát
jelent.
Az időskorúak jövedelmi helyzetére vonatkozóan megállapítható, hogy az átlag öregségi nyugdíj a
településen valamennyivel alul marad a megyei adatoknak.
A vagyoni helyzetre vonatkozó adat, hogy a település lakásállománya 67 db, a lakosságszámhoz viszonyítva
átlagban 2 fő lakik egy házban. A megyei átlag ebben a tekintetben 2,38 fő. A településen regisztrált
személygépkocsik száma 62 db, ez annyit tesz, hogy minden 2,2 főre jut egy autó, a megyei átlag 3,5
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fő/szgk. Ez az aránylag magas arány azzal magyarázható, hogy a helyközi közlekedés nem jó, aki munkát
vállal, annak egyénileg kell az utazását megoldania.
A helyi iparűzési adó bevétele az önkormányzatnak jelentősnek mondható, de ez a bevétel nem a helyi
lakosok vállalkozásaiból származik, hanem a határátkelőhöz kapcsolódó vámügyintézéssel,
szállítmányozással foglalkozó vállalkozásoktól.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A községben élők foglalkoztatási helyzete – az országos folyamatokan megfelelően – sokat javult az utóbbi
években. A kigyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a Flt-ben és a Mötv-ben foglalt feladatai
alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az
elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján Udvar község lakossága esetében a gazdasági aktivitás az alábbiak
szerint alakult: (zárójelben a megyei és az országos arányokat jelzem)
Foglalkoztatottak:
 férfiak: 42% (Baranya: 40,9%, országosan: 44,5%)
 nők: 22,1% (Baranya: 33%, országosan: 36,3%)
 teljes lakosságnál:31,2% (Baranya:36,7%, országosan: 39,7)
Munkanélküliek:
 férfiak: 4,7% (Baranya: 7,4%, országosan: 6,5%)
 nők: 5,2% (Baranya: 5,9%, országosan: 5,1%)
 teljes lakosságnál: 5% (Baranya: 6,6%, országosan: 5,7%)
Inaktív keresők:
 férfiak: 39,1% (Baranya: 24,6%, országosan: 22,7%)
 nők: 55,8% (Baranya: 36,8%, országosan: 36%)
 teljes lakosságnál: 48,2% (Baranya: 31,1%, országosan: 29,7%)
Eltartottak:
 férfiak: 14,1% (Baranya: 27%, országosan: 26,4%)
 nők: 16,9% (Baranya: 24,3%, országosan: 23,6%)
 teljes lakosságnál: 15,6% (Baranya: 25,6%, országosan: 24,9%)
A népszámlálási adatok értékeléséhez hozzátartozik, hogy azok nem a gazdaságilag aktív népességet veszik
viszonyítási alapként, hanem a teljes népességet. Udvar esetében egy jelentősen elöregedő településről van
szó, ezért az adatok értékeléséhez vegyük számításba az idősek számát, különösen az idős nők számát
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A fenti kimutatásból kitűnik, hogy a foglalkoztatottak aránya teljes lakosság körében összességében az
országos és a megyei átlag alatt van, a férfiak esetében az átlag körül mozog, a nők esetében azonban
jelentősen az átlag alatt van.
A 15-64 év közötti lakosság figyelembe vételével készült a 3.2.1 táblázat, mely az elmúlt öt évre
vonatkozóan tartalmazza a nyilvántartott álláskeresők adatait nemenkénti bontásban. Az adatok
alapján a munkanélküliségi ráta 6,9% és 12,2% között mozgott, a nők esetében magasabb: 10,5-17,8%,
férfiak esetében alacsonyabb: 3,6-14,6% közötti értéket mutatott. Az egyes évek közötti ingadozásra
kihatással volt az elbocsátásokon kívül, a szociális jogszabályok változása és az önkormányzati
közfoglalkoztatási programok lebonyolítása is.

Év

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
álláskeresők száma (fő)
Férfi

0803)

(TS

Nő
(TS 0804)

Összesen

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen
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(TS 0803)

Fő

2012
50
45
2013
50
45
2014
48
46
2015
45
46
2016
45
45
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

95
95
94
91
90
-

3
3
1
1
1
1

5,5%
5,0%
1,6%
1,1%
1,1%
-

6
3
3
3
2
1

12,2%
6,7%
7,1%
6,5%
3,3%
-

8
6
4
4
2
3

8,7%
5,8%
4,3%
3,8%
2,2%
-

A munkanélküliek korösszetételének elemzése a 3.2.2. táblázat alapján – az alacsony számok
következtében – nem igazán ad lehetőséget bármiféle következtetés levonására. 2012-2013-ig a
munkanélküliek aránya a pályakezdők között, a 25 év alatti korosztálynál megtalálható volt ugyan, de
nem jelentős, komolyabban jelentkezett a 41-50 éves korosztályban, illetve az 50 feletti korosztályban
is, de a gazdasági folyamatok és a település alacsony lakosságszáma következtében 2014-től napjainkra
gyakorlatilag legfeljebb 1-2 munkanélküli van.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen
20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

6

4

4

2

2

Fő

0

0

0

0

0

1

%
Fő
%
Fő
%
Fő

0,0%
2
21,2%
1
15,2%
1

4,5%
1
13,6%
1
13,6%
0

6,3%
0
0,0%
0
6,3%
0

7,1%
1
28,6%
0
7,1%
0

0,0%
1
37,5%
0
12,5%
0

22,2%
1
22,2%
0
0,0%
1

Fő összesen

14

35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

9,1%
0
0,0%
0
3,0%
1
9,1%
1
12,1%
2
18,2%
1
12,1%

0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
18,2%
1
9,1%
1
22,7%
1
18,2%

0,0%
0
0,0%
1
12,5%
1
31,3%
0
0,0%
1
31,3%
1
12,5%

7,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
7,1%
0
0,0%
0
7,1%
1
35,7%

0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
12,5%
0
0,0%
0
12,5%
1
25,0%

33,3%
0
0,0%
0
11,1%
0
11,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

A tartós munkanélküliség adatait a 3.2.3. táblázat tartalmazza, a 180 napnál régebben regisztrált
munkanélküliekre vonatkozóan, melyekre azonban részletes adatokkal nem rendelkezünk, a tartós
munkanélküliek számának jelentős csökkenése ugyanakkor jól kirajzolódik.
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 (TS 1501)
%

2012
2013
2014
2015

36
27
44
29

180 napon túli
nyilvántartott álláskeresők
száma nemek szerint
Férfi Nő
na
na
na
na

na
na
na
na

Nők és férfiak aránya, a 180 napon
túli nyilvántartott álláskeresőkön
belül

Összesen

Férfiak

Nők

na
na
na
na

na
na
na
na

na
na
na
na
15

2016
9
na
2017
n.a.
na
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

na
na

na
na

na
na

na
na

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A népszámlálási adatok alapján a 3.2.5. táblázat mutatja az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők számát, és arányukat a 15 év feletti lakossághoz képest. 2001-ről 2011-re az általános
iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma csökkent, a lakosság 11,3%-át teszi ki. A 3.2.6 táblázat
tartalmazza a nyilvántartott álláskeresők számát, ezen belül a 8 általánosnál alacsonyabb
végzettséggel, valamint a 8 általános végzettséggel rendelkezők számát. Az adatok összehasonlításánál
kitűnik, hogy az alacsony iskolai végzettségűek aránya a nyilvántartott álláskeresők között igen
alacsony az elmúlt öt évben. A felnőttoktatásban általában a regisztrált munkanélküliek vesznek részt a
munkaügyi központ által szervezett tanfolyamok keretében, a képzéseket ritkán Mohácson,
legtöbbször Pécsett bonyolítják. Az udvari résztvevők számáról pontos információink nincsenek.

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
Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

%
%
94,8%
82,8%
2001
2011
94,9%
88,7%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi

Nő

%
5,2%
5,1%

%
17,2%
11,3%
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség
szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
megoszlása iskolai végzettség szerint
Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
2012
8
2013
6
2014
4
2015
4
2016
2
2017
3
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)
Fő
0
0
0
1
0
0

%
0,0%
0,0%
0,0%
28,6%
0,0%
0,0%

Általános iskolai
végzettség (TS
0902)
Fő
3
3
2
1
1
1

%
33,3%
45,5%
56,3%
35,7%
37,5%
30,0%

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség
(TS 0903)
Fő
%
5
60,6%
3
54,5%
2
43,8%
2
64,3%
1
62,5%
2
70,0%
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c) közfoglalkoztatás
A helyi munkanélküliség felszámolásában az önkormányzat egyetlen lehetősége a közfoglalkoztatási
programok biztosítása. A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzatoknak évről-évre változó
feltételek mellett van lehetősége foglalkoztatásra. Az évek során a közcélú, közhasznú foglalkoztatást
felváltotta a hosszabb idejű és a rövid távú közfoglalkoztatás, valamint a tartósabb foglalkoztatási
lehetőséget biztosító Startmunka mintaprogram keretében történő foglalkoztatás. Az egyes
programokban eltérő feltételek mellett, eltérő támogatási intenzitással van lehetősége az
önkormányzatnak munkaerőt foglalkoztatni. A rövidebb idejű közfoglalkoztatás, mely során napi 4
órában, legfeljebb 4 hónapra lehet foglalkoztatni, sem a közfoglalkoztatott, sem a közfoglalkoztató
számára nem nyújt megfelelő lehetőséget. A hosszabb idejű közfoglalkoztatás a 6-8 órás munkaidővel,
és a 2-12 hónapig tartó foglalkozatás lehetőségével már kedvezőbb, és a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők számára is egy kis anyagi segítséget nyújt. Ebben a foglalkoztatási formában
van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy mindennapi feladatainak elvégzéséhez úgy, mint a
közterületek, középületek tisztántartása munkaerőt kapjon. A program anyagi fedezetét a munkaügyi
központ által megadott keretösszegen belül tervezheti az önkormányzat, évente eltérő mértékben. A
Startmunka mintaprogram keretében szigorúan behatárolt keretek között, megadott államilag
preferált projektekre lehet pályázni, mely az Udvarhoz hasonló kis települések esetében igen kis
mozgásteret enged.
A közfoglalkoztatásban résztvevőket tekintve megállapítható, hogy a jövőbeli elhelyezkedésükre a
közfoglalkoztatás kevés esetben nyújt kitörési pontot. Saját tapasztalat alapján elmondható, hogy a
fiatalok esetében volt rá példa, hogy közmunkát követően a munkaerőpiacon érvényesülni tudtak, és
ehhez a közmunka során tapasztaltak segítséget jelentettek. A segélyezettek pillanatnyi anyagi
körülményeit a közfoglalkoztatás javítja, mivel az így elért közfoglalkozatási bér magasabb a segély
összegénél, illetve a rendelkezésre állási támogatásban részesülők csak akkor kaphatják a támogatást,
ha 30 nap munkaviszony igazolnak. A nem segélyen élő regisztrált álláskeresők egy része azonban nem
fogadja el a felkínált közfoglalkoztatási állást, mivel akkor a megélhetését biztosító alkalmi, illetve
külföldi munkalehetőséget nem tudja elfogadni, így az alacsony közfoglalkoztatási bérből a
megélhetését nem tudja biztosítani.
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.)
Udvar községben a regisztrált vállalkozások száma a település méretéhez képest igen magas. A 3.2.10.
táblázat a KSH adatai alapján tartalmazza a településen regisztrált vállalkozásokat, melyek száma a 160
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fős lakossághoz viszonyítva irreálisan magasnak mondható, az elmúlt öt évben 41-48 között mozgott. A
KSH adatsora tartalmaz egy másik mutatót is, mely a működő vállalkozások számát jelzi, ez 8 és 12
között mozog az elmúlt öt évben. Ezen kívül egy másik tájékoztató adat lehet, a településen iparűzési
adó bevallást benyújtó vállalkozások száma, mely ugyanezen időszakban 25 és 34 között mozgott. A
jelentős eltérés az adatok között az adatgyűjtés céljának különbözőségének és a jogszabályi
változásoknak köszönhető.
A helyben tapasztalható körülmények a foglalkoztatás tekintetében az alábbiakban foglalhatóak össze:
A településen a vizsgált időben (2012 és 2017 között) 2 nyilvántartásba vett kiskereskedelmi egység
található: egy benzinkút, vegyesbolttal, és egy postai szolgáltató hely. A település egyetlen
vendéglátóhelye 2010. évben zárt be. Udvar Község Önkormányzata, mint munkáltató egy
falugondnokot foglalkoztat közalkalmazotti jogviszony keretében. Szintén helyben biztosít
munkalehetőséget az MTKT Idősek Klubja Majs intézmény keretében egy közalkalmazottnak,
házigondozó munkakörben.
Állami szektorban biztosít munkahelyet a határátkelő, ahol korábban határőrök, most rendőrök,
valamint vámosok dolgoznak.
A határátkelőhöz kapcsolódóan több spedíciós cég működik a településen. Szintén a határátkelő miatt
a település külterületén kialakított kamionos leállósávban sokszor hosszasan várakozó gépkocsivezetők
kiszolgálására működik a településen a benzinkút, valamint ahhoz kapcsolódóan egy kis üzlet, igen
széles kínálattal. A benzinkút több helyi lakos számára is munkalehetőséget biztosít.
Nem a határátkelőhöz, hanem a település földrajzi, természeti adottságaihoz köthetően a
mezőgazdaság biztosít még munkalehetőséget a helyiek számára a településen, kis vállalkozásoknál,
illetve a környékben nagyüzemi gazdálkodást folytató Bóly Zrt-nél.
Az önkormányzat a helyi iparűzési adó rendeletében adómentességet biztosít azon vállalkozásoknak,
akiknek a vállalkozási szintű adóalapjuk nem haladja meg az 1 millió forintot, ezzel támogatja a helyi
kisvállalkozásokat.
A településen kívül munkát vállalók nagy része Mohácsra jár dolgozni. Mohács 13 kilométerre levő
városba naponta 5 buszjárat közlekedik, mely nem biztosít rugalmas lehetőséget a munkába járásra. A
menetidő ugyan nem hosszú: 18 perc, de a járatindulások nagyon ritkák. Autóval a város 10 perc alatt,
jó minőségű, országos jelentőségű főúton megközelíthető. Mivel a főút határátkelőhöz vezet,
nemzetközi jelentőségű, ezért karbantartásáról, télen a tisztántartásáról is elsők között gondoskodnak.
A megyeszékhely, Pécs 45 kilométerre található, busszal Mohácson történő átszállással közelíthető
meg, mely a menetidőt igencsak meghosszabbítja, az átlagos menetidő így 1 óra 46 perc. A
megyeszékhely autóval 46 perc alatt elérhető. A főváros munkavállalás szempontjából az udvariak
számára csak akkor jöhet szóba, ha a munkavállaló Budapestre költözik. A főváros autóval 3 óra 11
perc alatt, busszal Mohácsi átszállással átlagban 5 óra 33perc alatt érhető el.
Vonatközlekedés Udvaron nincsen.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Kifejezetten a fiatalok foglalkoztatását, az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen nincsenek. A képzéseket, továbbképzéseket az álláskeresők, számára a
munkaügyi központ szervezi. A nem kizárólag a munkanélküliek számára biztosítanak nappali, illetve
esti és levelező rendszerű továbbképzéseket a környékbeli szakiskolák, szakközépiskolák, illetve
néhány kifejezetten képzések, felnőttképzések szervezésével foglalkozó vállalkozás. A képzések
helyszínei a közelben: Mohács, Bóly, Pécs. A megszerezhető végzettségek választéka azonban igen
korlátozott, ennek hiányosságai látszanak a munkanélküliek körében, ugyanis nem ritka, hogy egy
tartósan munkanélküli személynek akár több, támogatottan megszerzett képesítése ellenére sem
sikerül sokáig elhelyezkednie. (pl.: személy- és vagyonőr, egyes számítógép kezelői végzettségek).
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
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Helyi szinten foglalkoztatási programot egyedül az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében tud
kínálni. Egyéb szervezetek, munkaügyi központ, egyes munkaközvetítő szervezetek, külföldi
munkaközvetítő szervezetek Mohácson, illetve nagyobb számban-Pécsett érhetőek el.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

Fő

%

2012
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)

Év

-

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Szakiskolai
Középiskolai
Középfokú
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
felnőttoktatásban
tanulók száma a
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők száma
felnőttoktatásban
résztvevők összesen
résztvevők száma
résztvevők
(TS 3501)
(fő) - (TS 3601)
Fő

Fő

%

Fő

%

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, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs
Szolgálat (TÁKISZ)

Fő

%

Fő

0
0
0
0
0
0

-

0
0
0
0
0
0

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Az önkormányzat saját fenntartású intézménnyel nem rendelkezik, egyedüli főállású foglalkoztatott a
falugondnok, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők részére biztosít az önkormányzat
munkalehetőséget. A településen a romák jelenléte nem jellemző, nemzetiségi választások alkalmával,
illetve a népszámlálásokon senki sem vallotta magát roma/cigány származásúnak. A
közfoglalkoztatásban részt vevők nagy része a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
közül kerül ki, így róluk elmondható, hogy mélyszegénységben élnek. Az ő érdekükben a
közfoglalkoztatási programban az önkormányzat a jövőben is részt kíván venni.
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén történő hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó információ 2008. óta nem
jutott az önkormányzat tudomására.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Ebben a fejezetben kiemelten a pénzbeli és természetbeli szociális támogatásokban és az álláskeresők
számára elérhető támogatásokban részesülők helyzetét elemezzük a statisztikai adatok alapján a 20122017. közötti időszakban.
Először az álláskeresők számára elérhető támogatásokat vesszük sorra, az ellátásokban részesülők
számadatánál az utolsó negyedévben támogatásban részesülők számát tűntettük fel. A munkaügyi szerv
negyedéves bontásban tartja nyilván az adatokat, és valamennyi év tekintetében elmondható, hogy az
utolsó negyedéves adatok a legmagasabbak.
A 3.3.2 táblázatban összevetjük a nyilvántartott álláskeresők számát az álláskeresési járadékban részesültek
számával. Álláskeresési járadékban a munkahelyüket elvesztők részesülhetnek, abban az esetben, ha ezt
megelőzően megfelelő idejű munkaviszonnyal rendelkeztek. A járadék összege függ a korábbi kereset
összegétől. Az adatok alapján megállapítható, hogy az álláskeresőként nyilvántartottak 6,1-37,5%-a volt
jogosult erre az ellátási formára. Az adatok nagyon ingadozóak, főleg, hogy az álláskeresők száma
folyamatosan csökkent. Emellett a jogosultság feltételei a jogszabálymódosítások következtében többször
változtak.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Fő
2012
8
2013
6
2014
4
2015
4
2016
2
2017
3
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS
1201)
Fő
1
1
0
1
1
0

%
6,1%
13,6%
6,3%
14,3%
37,5%
10,0%
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A 3.3.1 táblázatban összehasonlítható az aktív korúak száma, és az álláskeresési segélyben részesülők
száma. Az összehasonlításhoz azonban célravezetőbb a segélyben részesülők számát, az előző táblázat
szerint, a nyilvántartott álláskeresők számához hasonlítani. Álláskeresési segélyben azok részesültek,
akiknek lejárt az álláskeresési járadék ideje, illetve munkahelyük elvesztését követően nem voltak
jogosultak álláskeresési járadékra, de e támogatás feltételeinek megfeleltek. A segély összege alacsonyabb
volt, mint a járadéké. Időközben ez az ellátási forma az előző esetekre vonatkozóan megszűnt, és csak a
nyugdíjat megelőzően folyósított ellátási formává vált. A jogosultság feltételei a jogszabály módosítások
következtében nem minden évben azonosak, de az adatsorból így is kiderül, hogy munkanélküliek alacsony
arányban kaphatnak ilyen támogatást (8,3-27%), és azt is csak rövid ideig. Az álláskeresési segélyben
részesülők aktív népességhez hasonlított arányából (0,5-1,4%) következtetések nem vonhatóak le.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

2012
95
2013
95
2014
94
2015
91
2016
90
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1
1
1
1
1
0

1,1%
1,1%
0,5%
1,4%
0,6%
-
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Ezt követően a szociális törvény alapján adható támogatások következnek. Az adatokat a helyi
adatszolgáltatás alapján a KSH tartja nyilván, a számadatok a munkaügyi szerv adataival ellentétben éves
átlagot mutatnak, ezért két tizedes jegyre kerekítve jelennek meg.
A 3.3.3 táblázatban az aktív korúak ellátásra jogosultak adatait tűntettük fel. Aktív korúak ellátására azon
jövedelemmel nem rendelkező személyek jogosultak, akik az álláskeresési járadék és segély idejét
kimerítették, vagy arra nem jogosultak, és együttműködtek a munkaügyi szervvel. Az ellátás két formája a
szociális segély, melyet az idősebb, vagy egészségkárosodott rászorulók vehetnek igénybe, illetve a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban rendelkezésre állási támogatás, azt megelőzően bérpótló
juttatás), melyet a rendszeres szociális segélyre nem jogosult rászorulók kaphatnak. A támogatás feltételei
itt is évről évre módosulnak, és viszonylag kevés adattal rendelkezünk e körben, a rendszeres szociális
segélyben részesülők számára vonatkozóan tehetünk olyan megállapítást, hogy az ebben a támogatásban
részesülők száma jellemzően csökkenő tendenciát mutat. Ebben a 2017-es év jelentett visszalépést, de az is
elmaradt a 2012-es kiinduló állapottól.
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
munkanélküliek száma
(negyedévek átlaga) - TS 1401

Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnik, vagy külön válik
EGYT-re és FHT-ra)
Fő

2012
2
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
1
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők átlagos
támogatásban részesítettek
száma 2015. márc. 1-től
átlagos havi száma (2015. március
érvényes módszertan szerint
01-től az ellátásra való jogosultság
(TS 5401)
megváltozott)
Fő

0
0
0
0
0
0

15-64 évesek %ában

2,37%
0,26%
0,27%
0,27%
0,28%
#ÉRTÉK!

Fő

0
0
0
0
0
1

Munkanélküliek %ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
40,00%
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Összességében megállapítható, hogy az országos folyamatoknak megfelelően Udvaron is pozitív elmozdulás
zajlott le a munkanélküliség tekintetében, hiszen jelentősen visszaesett az álláskeresők, ezáltal az ilyen
vonatkozású támogatásban részesülők, valamint a közfoglalkoztatottak száma. Sokan visszakerültek a
munkaerőpiacra és találtak állást a jogszabályokban rögzített bérekkel. Ugyanakkor azért jellemzően nem
csökkent a külföldön – időszakos vagy állandó - munkát vállalók száma, akiknek a létszámadatai nem
jelentkeznek a hivatkozott táblázatokban.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
Ebből
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Bérlakás
Szociális
használt
Lakásállomány
lakhatási
lakhatási
lakhatási
lakhatási
állomány
lakásállomány
nem
(db)
körülményeket
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(db)
(db)
lakáscélú
(TS 4201)
biztosító
biztosító
biztosító
biztosító
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
67
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok
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a) bérlakás-állomány
Udvar településen 67 lakás található, a lakások száma a vizsgált időszakban (2012 és 2017 között) nem
változott, új építés nem történt, és bontásra sem került sor.
b) szociális lakhatás
Önkormányzati tulajdonban egyetlen bérlakás sincsen, így szociális bérlakás sem.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen problémát jelent, hogy több ingatlan üresen áll, de lakhatás céljára használt nem
lakáscélú ingatlan nincsen.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
A megfelelő lakás fogalmát az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága által 1991-ben
kiadott indoklása az alábbi követelmények mentén értelmezi:
1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen;
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna,
fűtés, világítás stb.);
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más
alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse);
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.);
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek,
mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.);
6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába
járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét);
7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak
alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére).
Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekinthetjük elégtelen lakhatási feltételeknek.
A komfort nélküli (fürdőszobával nem rendelkező) lakások száma a településen helyi becsült adatok
alapján 10, mely a teljes lakásállomány (67 db) 27%-a.
Alapozással, illetve szilárd falazattal nem rendelkező lakások száma viszonylag magasnak mondható,
helyi becsült adat alapján 39 db, mely a lakásállomány 58%-a. Ezek a hagyományos építésű,
vályogházak, ez az építési mód volt a szokásos a településen, de ezen házak nagy részét is szépen
rendben tartják, sokat felújítottak és komfortosítottak az idők során.
Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma 59, a teljes lakásállomány 88%-a, árammal ellátott épület 98
db, a teljes lakásállomány 100%-a, vezetékes gázbekötés 60 db, a lakásállomány 89%-ában van,
csatornával ellátott 53 épület, a lakásállomány 79%-a. A település valamennyi lakása a település
teljesen közművesített belterületén található. A talajterhelési díj emelésével, illetve a
szennyvízcsatorna rákötésre kötelezés hatásköri változásairól történő tájékoztatás következtében a
2013-2014. években több rákötés is történt.
A lakások teljes mértékben magántulajdonban vannak, bérlakások a településen nincsenek. A
kilakoltatások lehetőségét központi jogszabályok állapítják meg, úgy mint a lakhatással kapcsolatos
költségek mértékének meghatározását. Ebben a körben a korábbi önkormányzati ár-megállapítási
jogot a víz- és szennyvízszolgáltatás, valamint a hulladékszállítási közszolgáltatás tekintetében az állam
magához vonta. Az egészségügyi, szociális, köznevelési alapszolgáltatásokat, ellátásokat az
önkormányzat helyben, vagy önkormányzati társulás keretében biztosítja.
Fentiek alapján elégtelen lakhatási feltétekre, veszélyeztetett lakhatási helyzetekre vonatkozó jelzés az
önkormányzathoz nem érkezett.
A településen hajléktalan személy nincsen. Zárt közösségről van szó, melyben a rokoni kapcsolatok,
szívességi lakáshasználat megoldaná ezeket a problémákat.
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e) lakhatást segítő támogatások
A szociális törvény által biztosított ellátási forma a lakásfenntartási támogatás, melynek feltételei
szintén megváltoztak az utóbbi időben. Az ellátási forma célja a szociálisan rászoruló háztartások
részére a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz történő hozzájárulás. A korábban
készpénzben kifizetett támogatást ma már természetbeni formában, közvetlenül a közüzemi
szolgáltató felé utalja az önkormányzat. Korábban a lakásfenntartási támogatás mellett létező gázártámogatás megszüntetésével a lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét bővítette a
kormányzat. Az adatokat a 3.4.2 táblázat tartalmazza, melyből kiderül, hogy 2012 és 2017 években 7-2
család kapott lakásfenntartási támogatást. A támogatást egy lakásra csak egy személy veheti igénybe,
így a 67 összes lakáshoz viszonyítva ez 10-3 %-os arány, melyhez hozzátartozik az is, hogy a településen
vannak üresen álló lakások is. A támogatásban részesülnek nem csak azok, akiknek nincsen
munkahelyük, de több alacsony nyugdíjjal rendelkező idős ember, illetve több gyermekes család is
rászorulónak minősül ebben a tekintetben.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Év

Lakásfenntartási
Adósságcsökkentési
támogatásban részesített támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

2012

7

0

2013

6

0

2014

6

0

2015

3

0

2016

3

0

2017

2

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az önkormányzat a településre költözést kívánja azzal vonzóvá tenni, hogy az újonnan lakást vásárlók,
építők részére egyszeri támogatást nyújt, de sajnos ezen támogatási forma megállapítására hosszú
évek óta nem került sor, mivel lakásépítés, lakásvásárlás miatt új lakók nem érkeztek a településre.
f) eladósodottság
A lakosság eladósodottságával kapcsolatban pontos információval nem rendelkezünk, csak az ad némi
betekintést a körülményekbe, hogy az átmeneti segélyért folyamodók többsége közüzemi díj
elmaradás, vagy egy nagyobb összegű végszámla kifizetéséhez kéri az önkormányzat segítségét.
Adósságcsökkentési támogatást kistelepülés révén az önkormányzat nem nyújt, de védendő
fogyasztóként történő nyilvántartásba vételükhöz a rászorultság igazolását több család is kérte, és van
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olyan háztartás is, ahol előre fizetős mérő felszerelését igényelték. Ez a forma könnyen
ellenőrizhetővé, tervezhetővé teszi a háztatás villamos energia, illetve gázfogyasztását, így elkerülhető
az eladósodás. A hátralékkal, tartozással rendelkező családok számára családsegítés keretében
életvezetési tanácsadást nyújtanak.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetekben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz. közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A település egyetlen utcából áll, külterületen és nem lakóövezetben lakás nem található. A
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a település egész területéről egyformán biztosított. A közműves
ellátásokhoz való hozzáférés lehetősége valamennyi lakás esetében biztosított: vezetékes víz,
szennyvíz, villany, gáz, telefon. A közösségi közlekedést szolgáló buszmegálló könnyen megközelíthető.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Udvar község településszerkezete kizárja telepek, szegregátumok kialakulását. A település egyelten Fő
utcáján helyezkednek el a lakóházak, valamennyi belterületen található. A település beépítettségére
jellemző a hagyományos sváb porták oldalhatáros hosszú, gangos lakóháza, hátul a főépületre merőleges,
nagy melléképületekkel. Több telken a régi vályogépület lebontásával, vagy azok mellett sátortetős, illetve
később emeletes családi házak épültek. A településen belül nincsenek olyan területek, ahol a védett
tulajdonságokkal rendelkező csoportok elkülönülten élnének.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetősége, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A településen szegregátum nincs.
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 településen szegregátum nincs.
c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A településen szegregációs folyamatok nem indultak el.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapellátást Udvar Község Önkormányzata Majs Község Önkormányzatával közösen
látja el. A körzet vegyes körzet, a háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatokat egy orvos látja el. A két
önkormányzat területe egy háziorvosi körzethez tartozik, a háziorvos a hét egy napján Udvaron tart
rendelést, az önkormányzat épületében kialakított orvosi rendelőben. A fogorvosi körzethez Udvar és
Majs településen kívül még hat önkormányzat tartozik, a fogorvos korábban az önkormányzati orvosi
rendelőben helyben tartott rendelést és magánrendelést a hét két napján, azonban jelenleg fogorvosi
ellátás legközelebb Majson elérhető. A védőnői körzetet Majssal közösen tartja fenn az önkormányzat,
a védőnő kéthetente tanácsadást tart az udvari orvosi rendelőben. A többi hétköznapon az
egészségügyi alapellátás a körzet központi rendelőjében, Majson elérhető.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
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Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Gyógyszertár Majson és Mohácson működik, a gyógyszerkiváltásban a rászorulók részére a
falugondnoki szolgálat nyújt segítségek, a kiváltott gyógyszereket házhoz viszik.
A háziorvosi ügyeletet Bóly központtal létrehozott önkormányzati társulás keretében biztosították,
július elsejétől a társulás megszüntetésével az önkormányzatok feladat-ellátási szerződéssel
változatlan feltételek mellett Bóly Város Önkormányzatát bízzák meg a feladat ellátásával.
Egészségügyi járóbeteg- és szakellátás, kórházi ellátás a Mohácsi Kórházban vehető igénybe. A város
megközelítése tömegközlekedési eszközzel, illetve szükség esetén a falubusz segítségével megoldható.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az évek során ingadozott, a korábbi magas számok
lassan lecsökkentek. Az erre vonatkozó adatokat a 3.6.2. táblázat tartalmazza.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év
(TS 5601)
2012
14
2013
6
2014
9
2015
10
2016
10
2017
6
Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A szűrőprogramokhoz történő hozzáférés a Mohácsi Kórházban (pl.: méh-nyakrák szűrés, tüdőszűrés,
szemészet), illetve a megyeszékhelyen, Pécsett elérhető.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz történő hozzáférés a Mohácsi Kórházban elérhető. Jelenleg
egy gyermek sem szorul fejlesztő és vagy rehabilitációs ellátásra, azonban a lehetőség adott.
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az óvodás és általános iskolás gyermekek számára az intézményi étkeztetést a majsi intézményekben,
a Majs és Udvar községek közös tulajdonában álló épületben működő főzőkonyhán előállított étellel
biztosítják. Innen történik a szociális étkeztetésben részesülők számára is az ebéd kiszállítása. A
főzőkonyhát 1994. óta vállalkozó működteti, a hatályos előírásoknak megfelelően. A megfelelő
működést a szakhatóságok ellenőrzik. Folyamatos kormányzati törekvés a közétkeztetésben az
egészséges táplálkozás szempontjainak kiemelt érvényesítése, ami a majsi főzőkonyhán is megvalósul.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen sportprogramok nem zajlanak, sportcélú létesítménnyel a település nem rendelkezik. A
kötelező felvételt biztosító majsi óvoda és általános iskola esetében a gyermekek részére a sportolás
lehetősége adott. Az óvoda tornaszobával, az iskola tornateremmel rendelkezik. Az iskolában
folyamatosan bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, valamint tanórán kívül választhatnak a
gyerekek röplabda és foci között.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzatok lakosságszámuktól függően a szociális törvényben meghatározott különböző
alapszolgáltatások ellátására kötelesek. Udvar község önkormányzata által kötelezően nyújtandó
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatás: szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás. A szociális étkeztetést az önkormányzat saját fenntartásban látja el olyan formában,
hogy a vállalkozó által előállított napi egyszeri főtt ételt a rászorulók részére a falugondnok szállítja
házhoz. A házi segítségnyújtást a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott MTKT Idősek
Klubja Majs alkalmazásában álló, udvari házigondozó látja el a településen. Ezen kívül személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásként az önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet. A
falugondnok többek között segítséget nyújt a szociális étkeztetésben, végzi a falubusszal az óvodás és
általános iskolás gyermekek szállítását a majsi intézményekbe, segítséget nyújt a rászorulók, főként
idősek részére a végzettséget nem igénylő ellátásokban: bevásárlás, gyógyszer kiváltás, ház körüli
munkák.
Az MTKT fenntartásában lévő Mohácsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója az
ügyfél kérésének megfelelően szintén a helyszínen tud segítséget nyújtani.
Az idősek, illetve demensek részére nappali ellátás az MTKT Idősek Klubja Majs intézményében
biztosított, Majs településen.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A szociális szolgáltatások nyújtása esetében kizárólag jogszabályban, a szociális törvényben, illetve az
önkormányzat helyi rendeletében meghatározott objektív szempontok szerint lehet különbséget tenni
az igénybe vevők között. Ezzel kapcsolatos panasz nem érkezett az önkormányzathoz, illetve más
szervezethez, akár ellátott jogi képviselőhöz benyújtott panaszról nem kapott az önkormányzat
értesítést. A szociális szolgáltatásokra vonatkozóan a panaszok ügyintézésének módjáról, az ezzel
foglalkozó szervezetek, személyek elérhetőségéről a lakosságot az önkormányzat a hirdetőtábláján
tájékoztatja.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A szociális étkeztetés esetében az önkormányzat rendelete alapján az 55 év feletti személyek részére
rászorultsági feltételek figyelembe vétele nélkül, azonos térítési díj mellett nyújtható a szolgáltatás,
ezzel segítve az idősek ellátását. A házi segítségnyújtás esetén az ellátást az önkormányzat a rászorulók
részére térítési díj fizetési kötelezettség nélkül biztosítja.
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A helyi önkormányzat a szociális törvényben megfogalmazott lehetőségeket bővítve nyújt támogatást
a családok részére bizonyos esetekben: gyermekszületés illetve haláleset bekövetkezésekor. Ilyenkor a
támogatás megítélésének nem feltétele a szociális rászorultság.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

2
1
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A helyi közösségi élet színtere a Faluház. Ennek egyik terme a könyvtár, melyben az idei évtől a
Baranya Megyei Könyvtár könyvtári szolgáltató helyeként működik a könyvtári szolgáltatás. Korábban a
könyvtári ellátást mozgókönyvtári formában működtette a megyei intézmény. A Faluház nagyterme ad
helyt az önkormányzati rendezvényeknek mint a Mikulás ünnepség, az Idősek Napja rendezvénye,
farsangi bál, valamint a település lakosságának rendezvényeinek: esküvő, nagyobb születésnap, családi
rendezvények. A nyári programok lebonyolítására szabadtérben féltetővel fedett rész áll
rendelkezésre. A Faluház mellett került kialakításra egy Ifjúsági Klubhelyiség a volt Tejcsarnok
épületében. A településen kétévente kerül megrendezésre a Falunap, melyre helyi és környékbeli
fellépőket hívnak, és vendégül látják a falu lakosait, vendégeiket és a településről elszármazottakat is.
A közösségi élet alakításában, kulturális programok rendezéséből a német nemzetiségi önkormányzat
is kiveszi a részét. Évente egy alkalommal többnapos országjárást, külföldi zarándoklatot szerveznek,
illetve egy rövidebb kirándulást tartanak. Színházlátogatást szerveznek a Szekszárdi Német Színházba,
vagy a Pécsi Nemzeti Színházba.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A település történetéből adódóan a településen német nemzetiségű valamint a második világháború
után betelepített felvidéki származású magyar nemzetiségű lakosok telepedtek meg. Az azóta eltelt
időben érkezettek, illetve elköltözöttek a település nemzetiségi összetételén nem változtattak. Két
roma/cigány származású család is beköltözött a településre, de teljesen beilleszkedtek. A
népszámlálási adatok alapján a lakosság továbbra is a magyar és a német nemzetiséghez tartozónak
vallja magát, roma/cigány származását nem vallotta meg senki. Etnikai konfliktusok a településen
nincsenek.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösség összetartására jellemző, hogy a kétévente megrendezésre kerülő falunap alkalmából a
lakosság kiveszi a részét a feladatok ellátásából: közösen takarítják fel a területet, az asszonyok
süteményt sütnek a vendégeknek, felszolgálják az ételt, mosogatnak, a férfiak segítenek a színpad
felállításában.
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A helyi összetartozást jelzi az is, hogy ha egy családban haláleset történik, a lakosok összeadnak pénzt
segítségként.
Figyelemmel kísérik azt is, ha idegenek jelennek meg a településen, a szomszédban.
Az önkormányzat csatlakozott a Katolikus Karitász mozgalomhoz, melynek keretében a rászoruló
többgyermekes családok és kisnyugdíjasok részére évente több alkalommal élelmiszer segélyt
osztanak.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen a romák jelenléte nem jellemző, nemzetiségi választások alkalmával, illetve a
népszámlálásokon senki sem vallotta magát roma/cigány származásúnak. Roma nemzetiségi önkormányzat
nem alakult a településen. A roma/cigány származásúak beilleszkedésével a korábbiak alkalmával sem volt
gond a településen.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség magasabb aránya az alacsony
végzettségűek között
munkanélküliség a fiatalok, pályakezdők között
segélyben részesülők alacsony jövedelme

iskoláskorú gyermekek családjának támogatása,
felsőfokú tanulmányok támogatása
felsőfokú tanulmányok támogatása
természetbeli támogatási lehetőségek bővítése
önellátás képességének támogatása
szűrővizsgálatra jutás megszervezése, támogatása

szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés helyben nem
biztosított
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői
Udvar községben a 18 éven aluliak száma 2016-ban 12 fő volt, mely a teljes lakosság (138 fő) számához
viszonyítva 8,7 %-os arányt jelent. Ez alatta marad mind megyei mind az országos átlagnak. A település
bemutatásánál kitértünk arra, hogy az öregedési index, mely a 0-14 éves és a 65 év feletti lakosok arányát
mutatja az elmúlt 10 évben erősen emelkedő tendenciát mutat. A természetes szaporodás adati rendre
negatív előjellel rendelkeznek, mindez mutatja, hogy a településen csökken a gyermekek száma.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
A gyermekvédelmi jogszabályok (a Gyvt.) határozza meg, mit jelent a gyermek veszélyeztetettsége:
olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja
vagy akadályozza. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében először a gyermekjóléti
szolgálat alapellátás keretében gondozásba veszi a családot, majd ha az alapellátás önkéntes
igénybevételével a veszélyeztetettség nem szüntethető meg, hatósági intézkedés keretében a
gyermekvédelembe vételére kerül sor. A gyermekjóléti szolgáltatást a Mohácsi Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntartott Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. A
veszélyeztetett gyermekek védelembe vétele korábban jegyzői hatáskörbe tartozott, 2013. január 1jétől a járási hivatalokban működő gyámhivatalok hatáskörébe tartozik. A gyermekekkel kapcsolatba
kerülő intézmények, hatóságok, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalják, jelzéssel
élhetnek, az eljáró hatóság irányába. A jelzőrendszer tagjai: háziorvos, védőnő, óvoda, iskola,
rendőrség. Az elmúlt 5 év adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Udvar településen védelembe
vételre nem került sor, a jelzőrendszer tagjaitól kiskorú veszélyeztetése ügyében jelzés nem érkezett.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
Év
31-én
száma december 31-én (TS 3101)
(TS 3001)
2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülhetnek azon gyermekek, családjai, akiknek
vagyoni, jövedelmi helyzete ezt indokolja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot a helyi jegyző állapítja meg, és ennek alapján vehetik igénybe a gyermekétkeztetés
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kedvezményét, az évente két alkalommal korábban pénzbeli, jelenleg Erzsébet-utalványban fizetett
természetbeli ellátást, valamint más jogszabályban meghatározott kedvezményeket, így a
tankönyvtámogatást. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számát a
4.1.2. táblázat tartalmazza. Ha az adatok mellé figyelembe vesszük, hogy 2016-ban a 18 év alatti
gyermekek száma 12 volt, akkor megállapítható, hogy a gyermekek több, mint fele számított
rászorulónak, e támogatás tekintetében. Ez az arány mutatja, hogy a gyermeket nevelő családok
esetében milyen alacsony az egy főre jutó jövedelem, illetve azt is mutatja, hogy a rászoruló családok a
megfelelő tájékoztatás birtokában élnek a kedvezmények biztosította lehetőségekkel.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

13

2013

11

2014

10

2015

8

2016

7

2017

8

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermekeket nevezi a jogszabály hátrányos helyzetűnek,
halmozottan hátrányos helyzetűnek az a gyermek számít, akinek gyermekvédelmi támogatásra
jogosultságát megállapították és szülője legfeljebb az általános iskola nyolcadik évfolyamát fejezte be
sikeresen. A halmozottan hátrányos helyzetről a szülő nyilatkozhat. A halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrált oktatásához, neveléséhez az állam kiegészítő támogatást biztosított pályázati
formában, melyet a kötelező beiskolázást biztosító majsi Frey János Általános Iskola minden évben
sikeresen megpályázott.
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Helyi önkormányzati rendeletben megállapított szabályok szerint az önkormányzat az óvodába,
általános iskolába, középiskolába járó gyermekeket szeptemberben tanévkezdési támogatásban
részesíti. A támogatási összeget a helyi német nemzetiségi önkormányzat hozzájárulásával biztosítják.
A támogatásra valamennyi gyermeket nevelő család jogosult, jövedelmi helyzetére tekintet nélkül.
Ezen felül a gyermekétkeztetésben résztvevők számára az önkormányzat hozzájárul a térítési díjhoz,
úgy, hogy a törvényes képviselőnek a gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának csak 75%-át kell
megfizetnie, a kiegészítést az önkormányzat vállalja.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás, illetve 1-8 osztályba járó gyermekek
részére, valamint a fogyatékos gyermekek nappali ellátásában részesülő gyermekek részére a
gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítják, 50 %-os kedvezmény jár az előző kategóriába nem tartozó
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek, valamint a három- vagy többgyermekes
családok gyermekeinek, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek részére.
A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
Óvodáztatási támogatásban a halmozottan hátrányos gyermek szülője részesülhet, ha gyermeke
rendszeres óvodába járásáról gondoskodik, erre vonatkozóan kérelem nem érkezett.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Udvar községben magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincsen.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen élő gyermekeket nevelő családok megfelelő lakáskörülmények között élnek, a településen
szegregált lakókörnyezet nem található.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
A védőnői ellátást Udvar község Majs községgel közösen biztosítja. A védőnői körzet központi
rendelője Majson található, de a védőnő igény szerint kéthetente egy napon az udvari orvosi
rendelőben tanácsadásra biztosít lehetőséget. A két település esetében a védőnőre jutó gyermekek
száma igen kedvező, 35-49 között mozgott az utóbbi 5 évben, sajnos ez is mutatja a gyermekszületések
számának csökkenését. A védőnői ellátás adatait a 4.3.1 táblázat mutatja be.

Év
2012
2013

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Betöltött védőnői
Egy védőnőre jutó gyermekek
álláshelyek száma
száma
(TS 3201)
1
7
1
7

2014

1

8

2015
2016
2017

1
1
1

9
9
9

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A háziorvosi szolgálatot Udvar község szintén Majs községgel közösen tartja fenn. A körzet vegyes
körzet a háziorvos a gyermekeket is ellátja. A körzet központja Majson van, de hetente egy napon, a
háziorvos Udvaron is tart rendelést.
A gyermek szakorvosi ellátás Mohácson biztosított.
A háziorvosi ellátás adatairól a 4.3.2 táblázat ad felvilágosítást.

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2012

0

106

0

11

0

2013

0

102

0

10

0

2014

0

101

0

13

0

2015

0

98

0

13

0

2016

0

96

0

12

0

2017
0
95
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

0

11

0

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korú gyermekek ellátásra vonatkozóan elmondható, hogy a kötelező önkormányzati
feladatként előírt óvodai nevelést az önkormányzat biztosítja. A Majsi Óvoda, mint kötelező felvételt
biztosító intézmény biztosítani tudja minden óvodai ellátásra jogosult gyermek felvételét már 2 és fél
éves kortól, hiszen rendelkezik elegendő férőhellyel. A Majsi Óvoda alapító-okiratában szereplők
szerint biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek többi gyermekkel együttes nevelését, melyhez
gyógypedagógia végzettségű óvónő és logopédus biztosított. Az óvodáskorúak számát a 4.4.3 táblázat
mutatja be, az óvodai csoportok száma nem releváns, mivel az intézmény nem a településen működik.
Az adatokból látszik, hogy valamennyi óvodáskorú gyermek részére biztosított az intézményi férőhely,
felvételi kérelem elutasításra helyhiány miatt nem került.
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
feladatellátási
gyermekek
Óvodai
3-6 éves gyermekcsoportok férőhelyek száma
helyek száma
száma
gyógypedagógiai
korú
száma (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai (gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyermekek gyógypedagógiai
neveléssel
neveléssel
neveléssel
száma
száma
neveléssel együtt
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2801)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

1

0

0

0

0

0

2013
2014

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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2015

2

0

0

2016
3
0
0
2017
2
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Az óvodás kort el nem érő gyermekek száma annyira alacsony (0-2 korúak száma: 1 fő), hogy az sem
bölcsőde, sem családi napközi létrehozását, fenntartását nem indokolja. Az ilyen korú gyermeket
nevelő családok részéről nem merült fel igény a gyermekek napközbeni ellátásában való
közreműködésre.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

Szociális szempontból
felvett gyerekek
száma (munkanélküli
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

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
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

0

0

Nem
önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi,
magán stb.)

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

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)
(TS 4901)

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0
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2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátást az önkormányzat az MTKT fenntartásában lévő Mohács Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül biztosítja. A gyermekjóléti munkatárs igény
esetén, a helyszínen nyújt segítséget a gyermeket nevelő családoknak problémáik megoldásában.
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelmi rendszer átszervezése kapcsán a hatósági feladatok teljes egészében a járási
hivatalban működő gyámhivatalhoz kerültek. A jelzőrendszer tagjai, azonban a helyszíni jelenléttel,
illetve intézményi körben közvetlenül tájékozódnak a gyermekek veszélyeztetettsége kérdésében. A
településen az elmúlt öt évben még védelembe vételre sem került sor, nemhogy egyéb
gyermekvédelmi intézkedésre.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások a településen nem biztosítottak, szükség esetén
azonban a megyén belül több helyen elérhetőek. A megfelelő ellátáshoz való jutáshoz egyedi esetben
az önkormányzat, a gyermekvédelmi rendszerrel együttműködve segítséget nyújt.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Tanórán kívüli programokat biztosít a gyermekeknek a majsi Frey János Általános Iskola, melyhez
időnként az önkormányzat is támogatást nyújt. Ezen kívül kulturális, szabadidős programokat szervez a
gyermekek részére a helyi német nemzetiségi önkormányzat, valamint a települési önkormányzat is.
Ilyenek: gyermeknapi kirándulás, Mikulás ünnepség. Ezek számának a növelése lenne kívánatos.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetést az önkormányzat egy vállalkozón keresztül biztosítja. A gyermekétkeztetésben
részesülő gyermekek részére a jogszabályban meghatározott kedvezményeket az önkormányzat
érvényesíti. Ezen felül is segítséget nyújt az önkormányzat azzal, hogy a kedvezményre nem jogosultak
részére az élelmezési nyersanyagnorma 75%-ának megfelelő térítési díjat állapít meg. Hétvégi illetve
szünidei étkeztetést az önkormányzat nem biztosít, mivel erre a családok eddig nem tartottak igényt.
Az ingyenes tankönyv ellátás a jogszabályban meghatározott körben az iskolában biztosított.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan észrevétel az utóbbi öt évben nem érkezett.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
A gyermekes családok helyzetének javítása érdekében az önkormányzat által a központi
jogszabályokon túlmenően támogatásokat nyújt. Ezek többek között a tanévkezdési támogatások,
gyermekétkeztetés kedvezménye.
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A Majsi Óvoda alapító-okiratában szereplők szerint biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek többi
gyermekkel együttes nevelését, melyhez gyógypedagógia végzettségű óvónő és logopédus biztosított.
Az általános iskolai tanulókra – vagyis inkább hiányukra - vonatkozó adatokat a 4.4.7 táblázat valamint
a 4.4.8 táblázat foglalja össze.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Napközis
általános
iskolai tanulók
Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
száma a
évfolyamon tanulók
évfolyamon tanulók
Általános
nappali
száma (gyógypedagógiai
száma (gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatásban
Tanév
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(iskolaotthonos
(TS 1801)
(TS 1901)
tanulókkal
együtt) (TS
1701)
fő

fő

fő

fő

%

2011/2012
2012/2013

0
0

0
0

0
0

0
0

-

2013/2014

0

0

0

0

-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

2014/2015
2015/2016
2016/2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált oktatására a kötelező felvételt biztosító majsi Frey János Általános Iskola kiemelten
nagy figyelmet fordít. A korábbi években az integrációs program (IPR) megvalósításához az intézmény
mindig sikeresen pályázott. A program célja a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének
kibontakozatása, fejlődésének elősegítése, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján gondoskodik az intézmény, amennyiben az a többi gyermekkel együtt történhet.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A logopédiai ellátást a korábbi években a Majs és Udvar községek által fenntartott Frey János Általános
Iskola és Óvoda intézményben alkalmazott logopédus végezte, önkormányzati társulás keretében 8
településre kiterjedően. A logopédiai szakszolgálati ellátás biztosítása 2013. január 1-jétől a
megyeközponti tankerület feladata. Egyes szakszolgálati ellátásokat, mint a továbbtanulási tanácsadás,
korábban az MTKT társulási formában biztosított.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Az önkormányzati köznevelési intézményben szegráció nem volt tapasztalható, kistelepülési iskoláról
lévén szó, a felvételi körzet két település Majs és Udvar teljes területére terjed ki, és évfolyamonként
1-1 osztállyal működik. A létszámhiányra is tekintettel az intézménybe jelentkező valamennyi tanuló
felvételi kérelmét teljesítik.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
A tanulók iskolai eredményességére vonatkozó adatok az udvari gyermekekre vonatkozóan nem állnak
rendelkezésre, mivel azok csak intézményi szinten elemezhetőek, az anonim felmérés a diákok egyéni
eredményeit nem mutatja be.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az IPR programon keresztül az intézmény kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatásával, segítésével. A program keretében az iskola felszereltségét javították, az érintettek
részére programokat szerveztek, biztosították a pedagógusok továbbképzését ezen a területen.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

alacsony gyermekszám, gyermeket nevelő családok
nehéz anyagi helyzete
a gyermekek részére kevés a helyben szervezett
program

gyermeket nevelő családok kiemelt támogatása,
továbbtanulás támogatása
szabadidős programok szervezése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők esélyegyenlőséghez való jogát az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, mely szerint a nők és férfiak
egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári,
politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők foglalkoztatási és munkanélküliségi adatait az 5.1.1 táblázat tartalmazza. A foglalkoztatottak
számára vonatkozóan éves KSH adatgyűjtés, illetve helyi adatok nem állnak rendelkezésre, csak a 2011.
évi népszámlálás adatai tudjuk figyelembe venni, mely egy pillanatképet rögzít, nem éves átlagadatot.
Az adatok elemzéséhez hozzá tartozna az inaktív keresők, valamint az eltartottak számának ismerete
is, mely azonban a munkavállalási korú lakosságra vonatkozóan nem áll rendelkezésre. A nők
helyzetére vonatkozóan fontos adat lenne a gyermekgondozási díjon, illetve segélyen lévők, illetve a
három- illetve többgyermekes családban anyasági ellátásban részesülők számának ismerete. Ezen felül
tényezőként jelenik meg az is, hogy vannak olyan családok, ahol a jövedelmi viszonyok miatt a nőknek
nem szükséges és nem is kívánnak munkába állni. Korábban ez a kategóriát a háztartásbeli fogalommal
illették.
A rendelkezésre álló adatok alapján azonban megállapítható, hogy a foglalkoztatásban a nők
számarányukhoz viszonyítva alulreprezentáltak, körükben a munkanélküliség magasabb, mint a férfiak
körében.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Év

Munkavállalási korúak száma

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
50
45
2013
50
45
2014
48
46
2015
45
46
2016
45
45
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak
Férfiak

Nők

47
48
47
45
45
-

40
42
43
43
44
-

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
3
3
1
1
1
1

Nők
(TS 0802)
6
3
3
3
2
1
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A település mérete, illetve a munkanélküliek alacsony száma miatt a településen foglalkoztatást segítő
és képzési programok nem folynak, a munkaügyi központ által, illetve képzésszervező cégek által a
közelben Mohácson, Pécsett és Bólyban folyik felnőttképzés, melyet esetenként a munkaügyi központ
támogat.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési lehetőségei alapvetően jóval elmaradnak az átlagtól.
Ebben a tekintetben konkrétan a nők számára vonatkozó adataink nincsenek. Gondot jelent az
alacsony végzettségűek számára rendelkezésre álló munkahelyek tekintetében az is, hogy ezek
általában alacsony fizetést biztosítanak, és mivel ilyen munkahelyek általában nem a településen állnak
rendelkezésre, ezért a munkába járás költségeire is fedezetet kell biztosítania.
Alacsony végzettségű munkaerőnek biztosít lehetőséget a közmunka program keretében az
önkormányzat is, ahol nemre való tekintet nélkül folyik a foglalkoztatás. Minden évben változó a
közfoglalkoztatottak száma, és ezen belül a nők száma, aránya: 1-2 fő összesen.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos jelzés az önkormányzathoz nem érkezett, erre vonatkozó
adatokkal nem rendelkezünk. Az önkormányzat, mint munkaadó semmilyen különbséget nem tesz a
munkavállalói között, sem a felvételnél, sem a bérezésben.
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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 0-2 év közötti gyermekek száma igen alacsony (1 fő), intézményi ellátásukra vonatkozóan a család
részéről igény nem merült fel. A településen bölcsőde, családi napközi nem működik. Az óvodáskorú
gyermekek részére a Majsi Óvoda biztosítja az ellátást, mely valamennyi két és fél éves kort betöltött
gyermeket fogadni tudja. A családok részéről azonban nem mindig mutatkozik erre igény, a 3 év alatti
gyermekeket nem viszik intézménybe.
Az óvodások és általános iskolások szervezett szállítását az önkormányzat falugondnoki gépjárművel
biztosítja, a buszon kísérő is jelen van. A szülőknek ezzel kapcsolatban teendőjük nincsen. A gyermeket az
intézményekből 14 órakor hozzák haza, de a 2013. szeptember 1-jétől hatályos köznevelési törvény szerint
az általános iskolai ellátást 16 óráig kell megszervezni.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői ellátást Udvar község Majs községgel közösen szervezi meg, egy közalkalmazott védőnő
foglalkoztatásával. A két településre vonatkozóan az egy védőnőre jutó gyermeklétszám nem magas, sajnos
egyre csökken. A védőnői szolgálat központja Majson található, de ha gondozást igénylő kismama, illetve
kisgyermek van a településen, a védőnő kéthetente tanácsadást tart a településen.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

1

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

1
2
2
1
0

1
2
2
1
0

Háziorvosi, fogorvosi ellátás hetente egy illetve két napon szintén a településen elérhető, egyébként az
alapellátás központja Majson található. A háziorvosi körzet vegyes körzet, egy háziorvos biztosítja a felnőtt
és a gyermekkorú betegek ellátást. A nőgyógyászati, gyermek szakorvosi ellátás Mohácson vehető igénybe.
A nőgyógyászati szűrővizsgálatok elvégzésére is Mohácson van lehetőség.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket érő erőszakra vonatkozóan a jelzés nem érkezett, ettől függetlenül a tájékoztatásra, felvilágosításra
hangsúlyt kell fektetni, figyelembe véve az ilyen esetekre jellemző nagyfokú látenciát. Ebben a tekintetben
a védőnő, a háziorvos és a családgondozó, gyermekjóléti szolgálatban dolgozó személyek szoros
együttműködése segít. Az ellátórendszer a település vonatkozásában jól működik, személyes ismeretségen
alapul. A védőnői és háziorvosi rendelő kialakítása közös. A családgondozóval heti rendszerességgel
biztosított a kapcsolattartás.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A településen krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatást sem az önkormányzat sem egyházi, alapítványi
fenntartó nem működtet, de 50 kilométeren belül ilyen ellátás elérhető. A legközelebbi intézmény a Bólyi
Családok Átmeneti Otthona, ezen kívül a megyében még Pécsett, Máriakéménden, Komlón és Szigetváron
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található intézmény a krízishelyzetben levők megsegítésére. Az utóbbi öt évre vonatkozóan ezzel
kapcsolatos igény nem merült fel.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A képviselő-testületben a nők alulreprezentáltak, ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a helyi nemzetiségi
önkormányzat háromból két tagja – közöttük az elnök -, valamint a közös önkormányzati hivatalt vezető
jegyző szintén nő. A falu közösségét érintő eseményekkor, közmeghallgatáson a nők számarányuknak
megfelelően reprezentáltak, falunapok szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vesznek.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Az eddigiekben a nőket érintő társadalmi problémák beazonosítására, felszámolásukra vonatkozóan
kezdeményezések nem indultak.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség nőknél és kiemelten az alacsony
iskolai végzettségűeknél
munkanélküliség gyermeket nevelő családoknál

együttműködés a munkaügyi szervvel, családsegítő
központtal a megfelelő tájékoztatás érdekében
gyermekek szünidei, tanítási időn kívüli
elfoglaltságának biztosítása
szűrővizsgálat szervezése, odajutás segítése

szűrővizsgálatok helyben nem biztosítottak
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A népesség korösszetételére vonatkozó adatok alapján Udvar település lakossága elöregedő tendenciát
mutat. Az utóbbi öt évben az élve születések számát jóval meghaladja a halálozások száma (természetes
szaporodás: 0 és -4 közötti értékeket mutat). Az öregedési index értéke 2012. és 2017. között 378-ről 475re emelkedett, ez mutatja, hogy a településen 100 fő 14 év alattira hány 65 év feletti lakos jut.
A 65 éven felüliek számát is meghaladja a nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma,
melynek adatait a 6.1.1 táblázat tartalmazza. Különösen feltűnő, hogy a nyugdíjasok között magasabb a nők
aránya. Ez egyrészt a nemekre vonatkozó eltérő jogszabályi háttérnek köszönhető (nyugdíjkorhatár
különbözősége, nyugdíj lehetősége a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők részére kortól függetlenül),
másrészt annak, hogy a nők átlagosan tovább élnek a férfiaknál.
A statisztikai adatok alapján a településen az öregségi nyugdíj átlagos összege a megyei átlag közelében
van.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

30
29
26
24
24
22

44
37
34
29
28
28

74
66
60
53
52
50

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek foglalkoztatási lehetőségei vonatkozóan helyi, illetve statisztikai adatokkal nem
rendelkezünk, kifejezetten az idősek számára munkahelyet biztosító foglalkoztatóról nincs
információnk. Vidéki viszonylatban a nyugdíjas korosztály munkavállalási hajlandósága nem olyan
magas, az aktivitást a ház körüli, kerti tevékenységek biztosítják.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Kifejezetten az időskorúak számára szervezett foglalkoztatást támogató programok a településen nem
folynak.
6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (lehetőségek a településen - A táblázat kitöltése és elemzése
opcionális.)
Munkaügyi
Önkormányzati
Központ által
Civil
Egyéb
Összesen
Év
támogatott
db
db
db
db
db
2013
2
0
0
0
2
2014
2
0
0
0
2
2015
2
0
0
0
2
2016
2
0
0
0
2
2017
2
0
0
0
2
Forrás: Helyi
adatgyűjtés
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A munkanélküliek közül az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya az elmúlt öt évben
százalékosan magas értéket mutatott, aminek elsődleges oka azonban az egyre kevesebb
munkanélküli, az adatokat a 6.2.3 táblázat tartalmazza. Általánosságban elmondható, hogy a nyugdíjas
kort megelőzően munkanélkülivé vált személyek elhelyezkedési lehetőségei korlátozottak. Ennek
segítésére vezették be a nyugdíjas kort 5 éven belül elérők számára a más korosztályoktól eltérő
támogatási formákat: álláskeresési segély, önkormányzat által folyósított ellátások közül a rendszeres
szociális segély, illetve a foglalkoztatók részére nyújtott járulékkedvezmények.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)

Fő
8
6
4
4
2
3
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
3
2
2
2
1
0

%
30%
41%
44%
43%
38%
0%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
0
0
0
0
0
0

55 év feletti tartós

munkanélküliek száma ?
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0
0
0
0
0
0
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek részére a szociális alapszolgáltatások elérhetősége a településen biztosított. A falugondnoki
szolgálat a ház körüli teendők ellátásában (többek között fűnyírás, tüzelő bekészítés), a gyógyszerek
kiváltásában (gyógyszertár Majson található), bevásárlás lebonyolításában (hetente viszi az időseket
mohácsi piacra, bevásárolni, illetve közlekedni nem tudók részére intézi a bevásárlást).
A napi egyszeri meleg ételt a rászorulók részére szintén a falugondnok szállítja házhoz. Az ételt a helyi
rendelet szerint jövedelmi feltételekre tekintet nélkül igényelheti minden, önmaga ellátására nem
képes személy. Az anyagi körülményei tekintetében különösen rászorulók részére az önkormányzat a
térítési díj fizetése alól mentességet ad.
A rászorulók részére az MTKT fenntartásában lévő Idősek Klubja Majs intézmény alkalmazásában lévő
udvari házigondozó végzi a házi segítségnyújtás szolgáltatást, melyet az önkormányzati
hozzájárulásnak köszönhetően ingyenesen vehetnek igénybe.
Az MTKT Idősek Klubja intézmény Majson található székhelyén az idősek és demens személyek nappali
ellátásának lehetősége szintén biztosított, és az önkormányzat által biztosított támogatásnak
köszönhetően térítési díj fizetés nélkül igénybe vehető.
Az egészségügyi alapellátás a településen heti egy alkalommal biztosított háziorvosi rendelés, a
fogorvosi rendelés a Majsi orvosi rendelőben biztosított. A szakellátás, illetve a szűrővizsgálatokhoz
való hozzáférés Mohácson biztosított.
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
53
44
43
39
39
38

Nappali ellátásban
részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)
Év
(TS 5701)
2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen könyvtári szolgáltató hely működik, nyitvatartása a jogszabályi előírásoknak és a helyi
igényeknek megfelelően került kialakításra.
A települési önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat együttműködésével évente két
alkalommal országjárást szervez, illetve színházi előadásokra kirándulást szervez. Ilyen alkalmakra a
falubusz szállítja az érdeklődőket.
Az önkormányzat évente megrendezi az Idősek Napi ünnepséget, melyen vacsorával vendégelik meg az
55 évet betöltött lakókat, és kultúrműsorral kedveskednek az idős lakosságnak.

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

665
667
667
671
671
671

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

Forrás: TEIR
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságára vonatkozóan pontos adatokkal nem rendelkezünk, de
általánosságban elmondható, hogy elmarad más korosztályok átlagától. Igényként már felmerült az
idősek részére megszervezendő informatikai tanfolyam, melynek kivitelezésére egyszer 6 éve már sor
került. Újabb tanfolyam után már érdeklődtek az idősebb korosztály részéről. Az internet kapcsolat a
településen elérhető, a könyvtárban rendelkezésre áll egy internet kapcsolattal ellátott számítógép a
lakosság részére.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az önkormányzat, illetve civil szervezetek, egyházak részéről kifejezetten az időskorú lakosságot célzó
programok nincsenek, de a rendőrség és a fogyasztóvédelmi egyesület bevonásával lehetőség mutatkozik
kifejezetten az idősek problémáira vonatkozó tájékoztató előadások megszervezésére.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

szűrővizsgálatok helyben nem elérhetőek
nappali, közösségi elfoglaltság hiánya
informatikai jártasság hiánya
érdekérvényesítési nehézségek
időskorúakat érintő bűncselekmények

szűrővizsgálatok szervezése, szállítás megoldása
közösségi találkozóhely biztosítása
informatikai tanfolyam szervezése
tájékoztató fogyasztóvédelmi kérdésekben
rendőrségi tájékoztató tartása
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Udvar településen a fogyatékkal élő személyek száma nem magas, általában valamilyen szociális vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesülnek (öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességűek támogatása).
A fogyatékosság kialakulása a településen szinte minden esetben valamely időskori betegség
következménye, nem önállóan fennálló állapot, többnyire mozgáskorlátozottság, illetve hallás,
látáskárosodás. A fogyatékosok ebből adódóan nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátás mellett részesülnek
fogyatékossági támogatásban.
A fogyatékosok integrált, illetve védett foglalkoztatására alkalmas munkahely nincsen, ez részben a
település méretéből, a helyi munkahelyek hiányából adódik.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Konkrét panasz, jelzés nem jutott tudomásunkra hátrányos megkülönböztetés tekintetében.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Fogyatékkal élő személyek nappali ellátását biztosító intézmény a településen nem működik, mely a
saját lakókörnyezetben élő személy részére nyújtana segítséget, fejlesztést. Intézményi ellátás
lehetősége fogyatékkal élők számára Udvaron nem biztosított, Mohácson elérhető az intézményi
ellátás. Mivel a fogyatékosok nagy része időskorú, ezért az otthonukban történő gondozást a házi
segítségnyújtás keretében oldja meg az önkormányzat.

Év

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
személyek száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)

2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek részre nyújtott pénzbeli ellátásokat jellemzően nem az önkormányzat
folyósítja. Ezen ellátások igénylésében a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítője nyújt segítséget a rászorulóknak. A mozgásképtelen személyek (fogyatékkal élők, idősek
esetén) a falugondnok, a házigondozó, a családsegítő, illetve a járási hivatal ügysegédje is rugalmasan
közreműködik a rászoruló ügyeinek intézésében, szükség esetén házhoz mennek. Tájékoztatást nyújtanak
az igénybe vehető ellátásokról úgy, mint a fogyatékossági ellátás, rokkantsági járadék, mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezménye, parkolási igazolvány.
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A szociális alapellátások közül a fogyatékkal élők részére is biztosított alapellátás keretében a falugondnoki
szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás. A falugondnoki gépjármű kialakítása lehetővé teszi
kerekesszék szállítását is.
A fogyatékkal élők pénzbeli ellátásaira vonatkozóan adatokkal teljes körűen nem rendelkezünk, statisztikai
adatgyűjtésben kizárólag a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők számára
vonatkozó adatokat tudjuk megadni, ez azonban nem minden esetben jelent fogyatékosságot. Egészségi
állapotára tekintettel rendszeres szociális segély megállapítására jegyzői hatáskörben az elmúlt öt évben
nem került sor. Az adatokat a 7.1.1 táblázat tartalmazza.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak
(TS 6201)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

8
8
6
6
7
6

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
6
5
6
6
4
4

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Önkormányzati tulajdonban álló középület a polgármesteri irodának és az orvosi rendelőnek helyt adó
épület, melyhez a mozgáskorlátozottak számára megközelítést biztosító rámpa kiépítésre került,
valamint a tavalyi évben – pályázati támogatás révén - az épület belső akadálymentesítése is
megtörtént.
Másik önkormányzati tulajdonban álló középület a könyvtárnak is helyet adó Faluház
akadálymentesítése nem megoldott.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A település kulturális programjait a Faluházban, vagy a Falunapot szabadtéren rendezik meg, ahol az
akadálymentesítés nem megoldott, a fogyatékkal élők mégis részt vesznek a rendezvényeken, ehhez
segítséget kapnak. Sportrendezvények lebonyolítására alkalmas épület, helyszín a településen nincsen.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A helyben elérhető munkahelyek száma igen kevés, ezek akadálymentesítettsége nem megoldott. A
közeli településeken lévő munkahelyekre való eljutás pedig megnehezíti a fogyatékkal élők
munkalehetőségét.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi terek akadálymentesítettsége sem megoldott. A település ingatlanjai aszfaltozott úton
megközelíthetőek, a járdák kialakítottak, de nem teljesen akadálymentesítettek, a távolsági busz
megállója nem akadálymentes.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A település méretéből és a helyi igényekből adódóan fogyatékosok számára kialakított nappali
intézmények helyben nem elérhetőek. A közösségi közlekedés esetében a menetrend szerinti
buszjárat, illetve a buszmegálló kialakítása nem teszi lehetővé a fogyatékkal élők önálló közlekedését.
A falugondnoki szolgálat buszában kerekesszék szállítására, rögzítésére kialakított rész található, illetve
a falugondnok egyedi igényeknek megfelelően segítséget tud nyújtani fogyatékkal élők közlekedési
problémáinak megoldásában.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Kifejezetten a fogyatékosok igényeire tervezett és megvalósított szolgáltatások a településen nem
elérhetőek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

intézmények, közterületek akadálymentesítése
hiányos
egészségügyi, szociális szakellátás helyben nem
érhető el

akadálymentesítés elvégzése
közlekedés segítése
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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.)
Udvar község kistelepülési helyzetéből adódóan egyházi és civil szervezetek nem nyújtanak intézményi
szolgáltatásokat, nem tartanak fenn érdekvédelmi szervezeteket helyben.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Udvar Község Önkormányzata és a településen működő Német Önkormányzat Udvar között igen
szoros együttműködés folyik, mely a veszélyeztetett csoportok részére segít az esélyeik javítására. A
helyben nem elérhető kulturális programok pótlására, az egyes csoportok elszigetelődésének
elkerülése érdekében kifejtett tevékenységek során igyekszenek együttműködni: országjárást,
színházlátogatást szerveznek, helyi kulturális programokat szerveznek, melyhez a buszt a települési
önkormányzat biztosítja, a belépőket, fellépők díjazását a nemzetiségi önkormányzat állja.
Az egyházi szervezetekkel való együttműködést példázza a szociálisan rászoruló személyek részére
biztosított élelmiszer segélyek kiosztása, melyet a Katolikus Karitász és az önkormányzat
együttműködésével valósul meg.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az egyes szociális, egészségügyi, köznevelési alapfeladatok ellátására Udvar Község Önkormányzata
különböző önkormányzatok közötti, térségi, területi társulásokban vesz részt:
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás, ennek keretében működik a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat és az Idősek Klubja Majs intézmény a szociális és gyermekjóléti ellátások
területén. Az egészségügyi alapellátást és a köznevelési feladatokat Majs Község Önkormányzatával
együttműködésben látja el Udvar, ezek az ellátások: háziorvos ellátás, fogorvosi ellátás, védőnői
szolgálat, óvodai ellátás.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Német Önkormányzat Udvar elsősorban a gyermekek és az idősek célcsoportok számára nyújt
támogatást a kulturális és szabadidős programok szervezésével.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Egyes egyházi és civil szervezetek a mélyszegénységben élők, ezzel a többgyermekes nagycsaládok,
idős kisnyugdíjasok természetbeli támogatását segítik, ilyen a Katolikus Karitász.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A helyi vállalkozások, vállalkozók egyes helyi programok szervezésébe támogatóként bevonhatók,
konkrétan az esélyegyenlőségi feladatok ellátásába történő bevonásukra egyelőre nem került sor.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
Az esélyegyenlőségi program elkészítése során bevontuk a munkába a helyi német nemzetiségi
önkormányzatot, a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, az MTKT Idősek Klubja
Majs intézményt, a Frey János Általános Iskolát, a Majsi Óvodát, a helyi háziorvost, védőnőt. Ezen
személyek, szervezetek részt vettek a problémák feltárásban, és aktív szerepet játszottak az egyes
intézkedések kidolgozásában.
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
Az előkészített helyi esélyegyenlőségi programot elfogadását megelőzően az a) pont szerinti
szervezetek és a lakosság részére nyilvánosságra hozza. Elfogadását követően a helyi esélyegyenlőségi
program további nyilvánosságát biztosítja, az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket az önkormányzat
folyamatosan fogadja, és ennek megfelelően a rendszeres felülvizsgálatok alkalmával a véleményeket
figyelembe veszi. Ennek hatékony eszköze a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum, melynek működését az
önkormányzat részéről kijelölt felelős koordinálja – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása
érdekében jelenleg elektronikus egyeztetés útján.
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1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Következtetések
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

munkanélküliség magasabb aránya az
alacsony végzettségűek között

iskoláskorú gyermekek családjának
támogatása, felsőfokú tanulmányok
támogatása
felsőfokú tanulmányok támogatása

munkanélküliség a fiatalok, pályakezdők
között
segélyben részesülők alacsony jövedelme
szűrővizsgálatokhoz való hozzáférés
helyben nem biztosított
alacsony gyermekszám, gyermeket
nevelő családok nehéz anyagi helyzete
a gyermekek részére kevés a helyben
szervezett program
szűrővizsgálatok helyben nem elérhetőek
nappali, közösségi elfoglaltság hiánya,
elszigetelődés
informatikai jártasság hiánya
érdekérvényesítési nehézségek

Nők

időskorúakat érintő bűncselekmények
munkanélküliség a nőknél és kiemelten
az alacsony iskolai végzettségűeknél
munkanélküliség gyermeket nevelő
családoknál
szűrővizsgálatok helyben nem
biztosítottak

Fogyatékkal
élők

intézmények, közterületek
akadálymentesítése hiányos
egészségügyi, szociális szakellátás
helyben nem érhető el

természetbeli támogatási lehetőségek
bővítése
szűrővizsgálatra jutás megszervezése,
támogatása
gyermeket nevelő családok kiemelt
támogatása, továbbtanulás támogatása
szabadidős programok szervezése
szűrővizsgálatok szervezése, szállítás
megoldása
közösségi találkozóhely biztosítása
informatikai tanfolyam szervezése
tájékoztató fogyasztóvédelmi
kérdésekben
rendőrségi tájékoztató tartása
együttműködés a munkaügyi szervvel,
családsegítő központtal a megfelelő
tájékoztatás érdekében
gyermekek szünidei, tanítási időn kívüli
elfoglaltságának biztosítása
szűrővizsgálat szervezése, odajutás
segítése
akadálymentesítés elvégzése
közlekedés segítése

53

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

Idősek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Tanévkezdési támogatás

polgármester, nemzetiségi önkormányzat

Részvétel háztáji programban

polgármester, falugondnok, civil szervezetek

szervezése polgármester, nemzetiségi önkormányzat,
falugondnok, könyvtáros
polgármester, házigondozó, falugondnok,
Idősek találkozási helye
könyvtáros
Bűnmegelőzési felvilágosítás az áldozattá
polgármester, rendőrség, házigondozó
válás elkerülésére
polgármester, fogyasztóvédelmi egyesület,
Fogyasztóvédelmi tájékoztató
házigondozó
Szabadidős
programok
gyermekeknek

Informatikai képzés időseknek

Nők

Fogyatékkal
élők

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Fiatalok
felsőfokú
tanulmányainak
támogatása
Együttműködés a foglalkoztatás elősegítése
céljából
Szűrővizsgálatok szervezése
Fogyatékkal élők közlekedésének segítése
Önkormányzati épületek, közterületek
akadálymentesítése

polgármester
képviselő-testület
polgármester,
munkaügyi
szervezet,
családsegítő
polgármester, háziorvos, falugondnok, védőnő
polgármester, falugondnok
polgármester, képviselő-testület

Jövőképünk
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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
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
probléma
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Alacsony
Az óvodai, iskola
végzettségűek között tanévkezdéssel
magas
kapcsolatosan a családoknál
munkanélküliség,
jelentkező többletköltségek
alacsony
fedezésére, az
gyermeklétszám,
önkormányzat támogatást
gyermeket nevelő
biztosít.
Tanévkezdési
családok rossz anyagi
1
támogatás
körülményei

2

Részvétel
programban

háztáji

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

EU 2020 Stratégia, A gyermekvédelmi
polgármester
Nemzeti Reform támogatásban
Program, Nemzeti részesülők esetében az
Társadalmi
ingyenes tankönyvön
Felzárkózási
kívüli egyéb iskolaszerek,
Stratégia, "Legyen ruházat beszerzésére
jobb a
fordítható az összeg, a
gyerekeknek"
gyermekvédelmi
Nemzeti Stratégia támogatásban nem
részesülők esetében a
tankönyvek vásárlásához
nyújt segítséget. A
tanévkezdési támogatás
összegét, feltételeit az
önkormányzat rendelete
tartalmazza.
Segélyben részesülők A mélyszegénységben élők EU 2020 Stratégia, Az önkormányzat a
polgármester
alacsony jövedelme. számára lehetővé tenni az Nemzeti Reform háztáji programban
öngondoskodást,
Program, Nemzeti történő részvételével
hozzásegíteni őket, hogy a Társadalmi
közvetít a rászorulók és
falusi környezetben egykor Felzárkózási
az adományozók között.
természetes háztáji
Stratégia
termeléssel enyhítsék
függőségüket az állami,
önkormányzati segélyektől.

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

2025.12.31.

támogatásban
A támogatás fedezetét
részesülő gyermekek az önkormányzat és a
német nemzetiségi
önkormányzat
költségvetésében
biztosítja.

2025.12.31.

bevont háztartások
száma

pénzügyi erőforrásokat
nem igényel, a
szervezés, kiosztás
feladatát a polgármester
a falugondnok
segítségével végzi

II. A gyermekek esélyegyenlősége
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A

B
C
D
E
F
G
H
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedés
Az intézkedés
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
összhangja egyéb
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának eredményességét
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)
probléma
dokumentumokkal
megnevezése
Alacsony
A gyermekek
EU 2020 Stratégia, Szünidei, szabadidős
polgármester, 2025.12.31.
rendezvények száma
gyermeklétszám,
esélyegyenlőségének
Nemzeti Reform programok biztosítása a német
gyermeket nevelő
biztosítása a kulturális,
Program, "Legyen gyerekeknek: könyvtári nemzetiségi
családok nehéz anyagi szabadidős programok
jobb a
programok,
önkormányzat
helyzete, gyermekek elérésében, a nők
gyermekeknek" gyermeknapi kirándulás, elnöke
részére kevés a
munkavállalásának segítése Nemzeti Stratégia színházi, bábszínházi
helyben szervezett
a gyerekek szünidei, hétvégi
előadás látogatás,
Szabadidős
program, nők
programjának biztosításával.
Mikulás ünnepség
programok
munkanélkülisége a
rendezése, német
1
gyermekeknek
gyermeket nevelő
nemzetiségi nyári
családokban
táborozás támogatása.
Együttműködő partnerek
a német nemzetiségi
önkormányzat, Csorba
Győző Könyvtár, Frey
János Általános Iskola,
falugondnok.
III. A nők esélyegyenlősége
Munkanélküliség által A felsőfokú képesítés
EU 2020 Stratégia, Az önkormányzat az
képviselő2025.12.31.
támogatott diákok
veszélyeztetett
megszerzésével növekszik a Nemzeti Reform elkövetkező években
testület
száma
területek: nők, fiatal fiatal korosztály esélye a
Program, Nemzeti csatlakozik a Bursa
pályakezdők, alacsony sikeres munkavállalásra. A Társadalmi
Hungarica Felsőoktatási
iskolai végzettségűek. felsőfokú tanulmányok
Felzárkózási
Önkormányzati
családokra nehezedő anyagi Stratégia, Nemzeti Ösztöndíj pályázathoz,
terheit csökkenti az
Ifjúsági Stratégia meghirdeti a pályázatot,
önkormányzat az ösztöndíj
támogatást állapít meg,
támogatás biztosításával. Az
és költségvetésében
Fiatalok
felsőfokú
önkormányzati támogatás
biztosítja az ösztöndíj
1
tanulmányainak
összegét az állam kiegészíti,
támogatások fedezetét.
támogatása
az ösztöndíjjal így olyan
fiatalok számára is megnyílik
a lehetőség a
továbbtanulásra, akiknek
családjuk jövedelmi helyzete
ezt korábban nem tette
lehetővé.

2

Magas
Együttműködés
a
munkanélküliségi
foglalkoztatás
mutatók a nők és
elősegítése céljából
köztük is az alacsony

A munkanélküliség
csökkentése és a képzési
lehetőségek jobb
kihasználása érdekében

EU 2020 Stratégia, Érintett célcsoport
Nemzeti Reform felkutatása és igényeik
Program, Nemzeti felmérését követően
Társadalmi
kapcsolatfelvétel a

polgármester

2025.12.31.

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)
A programok
megvalósításához
szükséges pénzügyi
erőforrásokat a német
nemzetiségi
önkormányzat, a Csorba
Győző Könyvtár,
valamint az
önkormányzat
megosztva biztosítja.

Az önkormányzati
támogatás fedezetét az
önkormányzat
költségvetésében
biztosítja.

Kapcsolatfelvételek Különösebb anyagi
száma
erőforrást nem igényel.
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A

B
C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Intézkedés Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni
sorszáma
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
probléma
megnevezése
iskolai végzettségűek együttműködés kialakítása a
körében.
munkaügyi szervekkel,
valamint a családsegítővel.

A nők, idősek,
mélyszegénységben
élők részére a
szűrővizsgálatok
helyben nem
elérhetőek. A
probléma főleg a nők
esetében jelentkezik.

Nők, idősek,
mélyszegénységben élők
esetében az egészségügyi
szakellátáshoz való
hozzáférés javítása, a
rendszeres szűrővizsgálaton
résztvevők számának
növelése.

Idősek körében a
nappali, közösségi
elfoglaltság hiánya,
elszigetelődés.

Az időskorú lakosság részére
egy olyan közösségi
találkozási hely biztosítása,
ahol napközben az idejüket
eltölthetik.

1

Idősek
helye

2

Időskorúakat érintő
Bűnmegelőzési
bűncselekmények.
felvilágosítás
az
áldozattá
válás
elkerülésére

Az idősek sérelmére
elkövetett bűncselekmények
számának csökkentése, az
egyedül élő idősek
biztonságérzetének

3

Szűrővizsgálatok
szervezése

IV. Az idősek esélyegyenlősége

találkozási

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal
Felzárkózási
Stratégia

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

munkaügyi szervekkel és
a családsegítővel.
Együttműködési
megállapodás
megkötése a célcsoport
közvetlenebb és
igényeiknek leginkább
megfelelő
tájékoztatására, a
partnerek közötti szoros
kapcsolattartás céljából.
Érdeklődők, érintettek polgármester
számának felmérése.
Egyeztetés a
háziorvossal beutalók és
csoportos időpont
kéréséről. Vizsgálatra
történő szállítás
megszervezése
falubusszal.
A Faluházban található polgármester
könyvtár helyiség nyitva
tartásának biztosítása,
télen a fűtés biztosítása.
A helyiség ízlésesen
berendezett, kényelmes
bútorokkal, a nyílászárók
cseréje 2012. évben
megvalósult. A
könyvtárban a szabadidő
tartalmas eltöltéshez
rendelkezésre állnak
könyvek, internet
kapcsolattal rendelkező
számítógép, televízió.
A Mohácsi
polgármester
Rendőrkapitánysággal
együttműködésben
felvilágosító előadás
szervezése, tájékoztató

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

2025.12.31.

Szűrővizsgálaton
résztvevők száma

A szállítás költségét a
falugondnoki szolgálat
fenntartásával az
önkormányzat biztosítja.

2025.12.31.

idősek száma

A helyiség
fenntartásának
költségeit az
önkormányzat, illetve
megállapodás alapján a
Csorba Győző Könyvtár
biztosítja. A helyiség
takarítását
közfoglalkoztatás vagy
megbízás alapján az
önkormányzat fedezi. A
helyiség nyitását-zárását
a könyvtáros, illetve a
falugondnok felügyeli.

2025.12.31.

tájékoztatón
résztvevők száma

A helyszínt a Faluházban
az önkormányzat
biztosítja, a szervezést
elvégzi.
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A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

3

Informatikai
időseknek

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C
Az intézkedéssel elérni
kívánt cél
növelése.

Az idősek körében az Az idősebb lakosság
informatikai jártasság informatikai jártasságának
hiánya.
fejlesztése, ezzel
bekapcsolódásuk a modern
technika kínálta
lehetőségekbe. A
képzés
korosztályok közötti
kapcsolattartás fejlesztése.

Érdekérvényesítés
Az idős, gyakran egyedül élő
nehézségei az idősek lakosságban a
körében.
fogyasztóvédelmi
érdekérvényesítő képesség
fejlesztése.

4

Fogyasztóvédelmi
tájékoztató

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Egészségügyi, szociális A fogyatékkal élők számára a
szakellátás helyben településen kívüli hivatalos
Fogyatékkal
élők
nem érhető el.
ügyintézés, egészségügyi és
közlekedésének
1
szociális ellátáshoz való
segítése
hozzáférés biztosítása azzal,
hogy a közlekedésüket a

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

anyagok készítése az
időskorúak sérelmére
elkövetett
bűncselekményekről, az
áldozattá válás
elkerülése érdekében
szükséges tennivalókról.
Az önkormányzat a
polgármester
könyvtárban meglévő,
illetve a közeljövőben
fejlesztésre kerülő
számítógépes állomány,
illetve a résztvevők saját
gépei bevonásával, tanár
meghívásával,
informatikai tanfolyamot
szervez az idősebb
lakosság számára.

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

2025.12.31.

Résztvevők száma

A számítógépes az
önkormányzat
tulajdonában,
rendelkezésére áll,
illetve ezt meghaladó
érdeklődés esetén az
érdeklődők saját gépeit
venné igénybe. A tanár
megbízását az
önkormányzat pályázati
forrás bevonásával, vagy
saját forrásból
támogatja.
A helyszínt a Faluházban
az önkormányzat
biztosítja. Támogatja a
fogyasztóvédelmi
egyesület költségeit.

Az önkormányzat a
polgármester
Országos
Fogyasztóvédelmi
Egyesülettel
együttműködésben
szervezne felvilágosító
előadást. Az előadás a
vásárlási szokásokon,
panaszügyintézésen
kívül a közszolgáltatókkal
szembeni
panaszügyintézésben is
segítséget nyújtana.

2025.12.31.

rendezvényen
résztvevők száma

A fogyatékkal élők
polgármester
számára a közösségi
közlekedési eszközök
segítség nélkül igénybe
vétele nem lehetséges, a
menetrend szerint

2025.12.31.

falugondnoki
A falugondnoki szolgálat
szolgáltatást igénybe fenntartására az
vevő fogyatékkal élők önkormányzat állami
száma
támogatásban részesül.
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A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Intézmények,
közterületek
akadálymentesítése
hiányos

2

Önkormányzati
épületek,
közterületek
akadálymentesítése

C
Az intézkedéssel elérni
kívánt cél
falubusz lehetővé teszi.

Az akadálymentesítéssel
javulna a fogyatékkal élők
hozzáférése az egészségügyi
és szociális alapellátást
biztosító önkormányzati
helyszínekhez (orvosi
rendelők, polgármesteri
iroda) valamint a kulturális
rendezvényeknek,
könyvtárnak helyet biztosító
Faluház esetében. A
közlekedés
akadálymentesítésével
javulna a fogyatékkal élők
foglalkoztatási esélye.

D

E

A célkitűzés
összhangja egyéb
Az intézkedés tartalma
stratégiai
dokumentumokkal

F

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
felelőse
határideje
mérő indikátor(ok)

közlekedő buszjáratok
nem
akadálymentesítettek. A
falugondnoki szolgálat
gépjárműve kerekesszék
szállítására alkalmas, a
falugondnok mint
személyes gondoskodást
nyújtó szociális
munkatárs, a fogyatékkal
élő személy
közlekedését segíteni
tudja. A hivatalos
ügyintézés, egészségügyi
és szociális szakellátás
helyszínei Mohácson
találhatóak, az utazás
megoldásával a
fogyatékkal élők számára
is elérhetően.
Európai Uniós és hazai polgármester
pályázati lehetőségek
felkutatásával a
lehetőséget
megteremteni az
önkormányzati tulajdonú
épületek, a közterületek
közül a közlekedési utak,
járdák, autóbuszváró
fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítésre.
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akadálymentesített
épületek száma

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi, fenntarthatósága
technikai)

Az
akadálymentesítéshez
szükséges forrásokat
Európai Uniós és hazai
pályázati lehetőségekkel
kiegészítve tudja
biztosítani az
önkormányzat.
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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
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.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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.

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.
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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 az aljegyző felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
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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.
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.
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