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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, Majs Községi Önkormányzat 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 
 

Majs község Baranya megye déli részén helyezkedik el, két eltérő arculatú táj találkozásánál 

fekszik. Kelet felől a szinte asztal simaságú Mohácsi-teraszos-sík, nyugat felől a hullámos felszínű, 

dombsági Nyárád-Harkányi löszvidék övezi. 

Majs község Baranya megye déli részén helyezkedik el, két eltérő arculatú táj találkozásánál. Kelet 

felől a szinte asztal simaságú Mohácsi, teraszos-sík, nyugat felől a hullámos felszínű, dombsági 

Nyárád-Harkányi-löszvidék övezi. 

A régészek már az időszámítás előtti időkből találtak itt településre utaló nyomokat.  Szent László 

király 1093-ban kelt okmányában még Obonyfaluként említi a települést, mint nyárádi birtok déli 

határán levő helységet, amely a bátai bencések birtoka volt. Ezt az Obonyfalut nevezték el későbbi 

birtokosa, a Dáróy családból származó Moys nádor után Moys-nak. 1235-ben a falu neve Maysa. A 

14. század közepén két részre oszlott a falu, Nagy Maisra, mely a Sári család és Kis Maisra, amely a 

Töttös család birtoka volt. 

Az 1526-os mohácsi csata után, a török hódoltság ellenére az 1500-as évek derekán Majs még 

magyar falu volt. A későbbiek során falunkban is csökkent a magyar lakosság száma, s helyükre 

már a 17. század végén tömegesen költöztek délről jövő szerb családok. 1687-ben Baranya is 

felszabadult a török uralom alól. A törökök kiűzése után az Udvari Kamara Savoyai Jenő 

hercegnek ajándékozta a bellyei uradalmat, és az akkor ahhoz tartozó Majsot is. Lakói ekkor már 

többségében szerbek voltak. A 18.század első évtizedeiben Majs a környék egyik legjelentősebb 

szerb falujává fejlődött. A falu földesura Savoyai Jenő 1736-ban meghalt és gyermektelen lévén 

birtoka visszaszállt az Udvari Kamarára. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Az 1722-1723 évi országgyűlés felhatalmazta a királyt, hogy az ország ritkán lakott területeire a 

Német-római Birodalomból és az osztrák örökös tartományokból telepítsen be szabad embereket. 

A betelepítés három szakaszban történt. Falunkban a 18. század közepéig csupán néhány német 

család élt. A betelepítés második szakasza Mária Terézia idejében, 1749 és 1752 közé esik, ez a 

betelepedési hullám érintette Majsot is. 

 

A családok közel 15 %-a jött közvetlenül a Német-római birodalomból, a betelepülők többsége más 

falvakból, többségében a közeli Nyárádról érkezett. 

A németeket a szerb faluhoz csatlakozóan telepítették, annak északi részén szalagtelek- 

rendszerűen jelölték ki a háztelkeket. A németek nem keveredtek a szerbekkel, teljesen külön 

utcákat építettek. A faluról készült legkorábbi térkép 1781. évből ismert. Ezen a mai utcaszerkezet 

jól felismerhető: a szerb falurész a bokros utcáival és a két egyenes német utcasorral. 

József 1784 -87 között népszámlálást rendelt el Magyarország teljes területén. E feljegyzésekből 

kiderül, hogy Majson ekkor 242 ház állt és 286 család élt, ami 1651 főnyi lakost jelentett. 

Az I. világháború után Majs szerb megszállás alá került, amely 1921-ben szűnt meg. Ezután a még 

itt levő szerb lakosság is elhagyta a falut. A II. világháború végén pedig a német lakosság 

fogyatkozott meg. A front elől kb. száz német család hagyta el a falut, majd ezt követően a 

többségüket erőszakkal kitelepítették. A kitelepítettek helyére Délvidékről és Felvidékről érkeztek 

– a szülőhelyüket szintén kényszerűségből elhagyó – új magyar telepesek.  

A község kiemelkedő műemléke az 1781-ben épült és falra festett ikonjaival országosan 

egyedülálló Szerbtemplom. További műemlék a Szent-Donátus szobor, amely 1766-ból származik. 

Az 1990-es évek elején szántás közben került elő. Az 1990-es évek elején állították fel az egykori 

szovjet hősi emlékmű helyén Farkas Pál alkotását, a Megbékélés-szobrot. A falu fontos építészeti 

értékei közé tartoznak a jellegzetes L-alaprajzú sváb porták, a dolinai és Táncsics Mihály utcai 

pincesorok présházai, a második világháború után átépült katolikus templom és mellette lévő 

paplak, valamint a Frey János Általános Iskola épülete 1913-ból. 

A falu lakosságának a száma az elmúlt évtizedekben csökkent, 2002-ben 1166 fő volt, míg 

napjainkban 950 főre tehető ez a szám. 

 

Településünk előnyei: 

• szép természeti környezet, 

• sétára, kirándulásra alkalmas halastó és erdő 

• rendezett falukép, 

• vendégszerető emberek 

• teljes közműellátás: villany, víz, gáz, szennyvíz, telefon és kábel tv, internet 

• XVII. századbeli gyönyörű műemlék: szerb-ortodox templom 

• német nemzetiségi tájház, felvidéki emlékszoba, szerb emlékszoba 

• Intézményrendszer és szolgáltatások: általános iskola és óvoda, Idősek Klubja, orvosi és 

fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár, posta és takarékszövetkezet, teleház és 

közösségi ház, ABC és presszók, sportpálya és tornaterem, az intézmények egy része 

akadálymentesített. Az Idősek Klubja és az óvoda teljeskörűen. A Művelődési Ház, valamint a 

Polgármesteri Hivatal részben akadálymentesített. 

• aktívan működő egyesületek 
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Településünk hátrányai: 

• kevés a munkalehetőség a faluban, illetve a környéken 

• felújításra várnak a járdák és az utak 

• távol esünk a vasúthálózattól, autópályától és főútvonaltól 

• a közúti autóbusz-közlekedés Mohács felé jó, Pécs felé már kevésbé, legjobb megoldás a 

személygépkocsi 

 

Demográfiai adatok: 

A település lakóinak száma 2019-ben 950 fő. Majs demográfiai értelemben, az országos adatokhoz 

viszonyítva átlagos helyzetben van, lakosságának száma lassan fogyó, illetve a természetes 

szaporodás mutatói megegyeznek az országos átlaggal. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2014 1019 bázis év 

2015 1003 98,4% 

2016 997 99,4% 

2017 992 99,5% 

2018 990 99,8% 

2019 950 96,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Életkor szerinti bontásban vizsgálva a lakosságot megállapítható, hogy mindkét nem tekintetében 

továbbra is elöregedő tendenciát mutat településünk, így a program elkészítésekor az idősekre 

különösen oda kell figyelnünk. A nők aránya a 65 év feletti korosztályban kiemelkedően magas. 

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

adatai) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  476 516 992 47,98% 52,02% 

0-2 évesek  10 13 23 1,01% 1,31% 

0-14 éves  70 74 144 7,06% 7,46% 

15-17 éves  22 19 41 2,22% 1,92% 

18-59 éves  284 268 552 28,63% 27,02% 

60-64 éves  41 42 83 4,13% 4,23% 

65 év feletti  59 113 172 5,95% 11,39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

  
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2012 168 159 105,66% 

2013 172 159 108,18% 

2014 167 146 114,38% 

2015 169 148 114,19% 

2016 172 144 119,44% 

2017 167 142 117,61% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A táblázatból kitűnik, hogy a lakosság száma évről-évre - változó mértékben, de folyamatosan - 

csökken. Ha a negatív előjelű természetes szaporodási táblázatot, valamint az elvándorlást mutató 

Belföldi vándorlások táblázatot összevetjük, az 1. számú táblázattal megállapítható, hogy mind a 

szaporulat, mind az elvándorlás jelentős mértékben járul hozzá a település lélekszámának 

csökkenéséhez. 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 

2012 15 41 -26 -25,6 

2013 23 21 2 2 

2014 19 23 -4 -3,99 

2015 20 26 -6 -6,02 

2016 17 17 0   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élveszületések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2013 6 7 -1 

2014 5 11 -6 

2015 4 11 -7 

2016 5 14 -9 

2017 3 12 -9 

2018 6 25 -19 

Forrás: Önkormányzati adatok 
   

 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és 

elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az államnak, az 

önkormányzatoknak és ezek intézményeinek, a civil szervezeteknek és magánszemélyeknek 

egyaránt feladata. 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség nem csupán 

követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 

mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 

függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges, vagy fogyatékossággal élő, milyen a származása, 

vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a 

diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. A Programnak a településen élő hátrányos 

helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és a társadalmi integráció esélye a 

helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző 

területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Majs 

Községi Önkormányzat célja, hogy Majs olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a 

hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol 

minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő 

hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. 
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Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Majs Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Majs Község Településfejlesztési Koncepciója és Programja olyan prioritásokat határoz meg, 

amelyekhez a települési esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni. 

A program prioritásai a következők: 

• Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e 

területen a gyermekek helyben történő színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, 

(idősek nappali ellátása), faliképfejlesztést, természetvédelem, környezete fejlesztést emeli 

ki program, segítve ezáltal az egyenlő esélyek biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt 

élő lakosság számára. Az esélyegyenlőségi terv által megnevezett hátrányos helyzetű 

csoportok (idősek, gyermekek) helyzetének feltárása és támogatása kiemelt célja a 

programnak. 

• Turizmusfejlesztés 

• Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a 

program a településen élők foglalkoztatását. Erősíti a hagyományos mezőgazdasági 

termelés megőrzését a községben. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 

Majs - Udvar Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést Majs Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2009. (V.21.) számú, Udvar Község Képviselő-

testülete a 32/2009.(V.20.) számú határozatával fogadta el. A helyzetelemzés egy, az OKM által 

összeállított elemzési sablon alapján került megalkotásra mind az intézmények, mind a települések 

tekintetében. 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapvető célja, hogy biztosítsa a településen a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A célok közt 

szerepel az esélyteremtés, a támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása, a településen élő 

hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálása. 

Intézményi dokumentumok 

A Majsi Óvoda és Mini Bölcsődében több dokumentumba be kellett építeni az egyenlő 

bánásmódra, és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeket, az intézkedési terv célkitűzéseit. E 

szabályzó dokumentumok intézményi szinten: SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program, 

Intézményi Minőségirányítási Program. 

Ugyanígy az MTKT Idősek Klubja Majs esetében az alábbi dokumentumokban található az 

egyenlő bánásmódra, és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeket: SZMSZ, Házirend. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Majs a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség 

területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási 

helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek 

megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal 

növelése a foglalkoztatottsági szint emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. 

o Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahely-teremtési 

kezdeményezések támogatása. 

o Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése. 

o Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása). 

o Közbiztonság, bűnmegelőzés. 

o Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó 

fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. 

o Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az általunk kigyűjtött adatok túlnyomó része az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszerből (TEIR) származik, amely azonban legtöbb esetben csak 2017-ig tartalmaz 

adatokat, az ennél újabb adatok beszerzésére nem igen volt lehetőségünk. A 2018-as adatok hiánya 

erre vezethető vissza. 

További adatforrásként az önkormányzat saját nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok 

szolgáltak, illetőleg az egyes oktatási és egészségügyi intézmények által közölt adatokat tudtuk 

felhasználni. 

Sajnos nehézséget jelentett az adatok kigyűjtésénél, illetőleg leválogatásánál, hogy nem minden 

esetben álltak rendelkezésre a megfelelő lebontásban az adatok, tehát azok felhasználása – már 

amennyiben egyáltalán felhasználhatók voltak – nagy körültekintést igényelt, ha nem akartunk 

félrevezető eredményt kapni, ugyanakkor a Szociális Ágazati Információs Rendszerben 

összeállított és rendelkezésünkre bocsátott segédlet valóban nagy segítséget jelentett. 
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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 Majs 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 egyfős, 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. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A községben élők foglalkoztatási helyzete – az országos folyamatokan megfelelően – sokat javult 

az utóbbi években. A privatizációt és a gazdasági átalakulást követően, a gazdasági krízis 

időszakában és az azt követő néhány évben a településen a legnagyobb foglalkoztató az 

önkormányzat volt, több mint 60 foglalkoztatottal. Mellette egy ruhaipari üzem biztosított 50 fő 

számára munkát. Ez a helyzet sokat javult, a gazdasági és munkaerőpiaci helyzet változása 

következtében az álláskeresők többsége talált munkát. Néhányan Pécsre, illetve Szekszárdra 

ingáznak. A hazai helyzet javulásától függetlenül évről- évre jelentős azok száma, akik külföldön, 



 14 

elsősorban Nagy- Britanniában és Németországban időszakosan dolgoznak. Pár család az előbbi 

országokban letelepedett, nem tért vissza településünkre. A vállalkozások száma az utóbbi időben 

– a korábbi visszaesést követően - stagnál. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A munkaügyi központ adatai alapján 2012-ben a munkanélküliek aránya meghaladta a 13 %-ot. 

Azóta a folyamatos csökkenésnek köszönhetően - ami 2017-ben is a népességszám nagyobb 

mértékű esése miatt tört meg – ez az arány alig 5%. Feltűnő, hogy 2015-től a női álláskeresők 

aránya nagyobb, míg 2012. és 2014. között ez pont fordított volt. Nem áll rendelkezésünkre adat 

arról, hogy mi az oka ennek a tendenciának. Ugyanakkor a csökkenés mindkét nem esetében végig 

folyamatos, amit – a jelenlegi szintnél már jobban nem csökkenthető mértéke következtében – most 

már leginkább fenntartani szükséges. A 2015. évtől a szociális törvény jelentős változásokat hozott, 

hiszen Lehetőség nyílt azon segélyezettek foglalkoztatására is, akik nem tudtak kilépni a szociális 

segélyezési rendszerből, így gyakorlatilag hosszú ideig segélyekből éltek. A jogszabályváltozás a 

foglalkoztatást helyezi előtérbe, melynek segítségével az arra alkalmas emberek visszakerülhetnek 

a munkaerőpiacra. 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó 
népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 
(fő) 

Férfi Nő  Összesen Férfi  Nő  Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 342 345 687 46,5 13,6% 43,5 12,6% 90 13,1% 

2013 348 340 688 36,5 10,5% 31,75 9,3% 68 9,9% 

2014 352 338 690 29,25 8,3% 26 7,7% 55 8,0% 

2015 347 333 680 17,75 5,1% 22,5 6,8% 40 5,9% 

2016 347 329 676 13 3,7% 14,25 4,3% 27 4,0% 

2017 313 292 605 15,75 5,0% 15,75 5,4% 32 5,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A korcsoport szerinti összehasonlításnál nem állapítható meg markánsan egyik korcsoport 

kiemelkedése sem, ezen a téren kiegyenlítődött az egyes korcsoportok helyzete. Ennek részbeni 

oka a fiatalok korábbi években – és még jelenleg is – jellemző külföldi munkavállalása, hiszen így 

két-három korcsoport esetében többen is kiesnek a táblázat adataiból. 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 
korcsoportok szerint 

Regisztrált 
munkanélküliek/ 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

90 68 55 40 27 27 

20 év alatti  
Fő 1 3,5 4,25 1,5 2 0,75 

% 1,1% 5,1% 7,7% 3,7% 7,3% 2,8% 

20-24 év  
Fő 13,25 9,5 6 7 3,75 4,25 

% 14,7% 13,9% 10,9% 17,4% 13,8% 16,0% 

25-29 év  
Fő 11,5 6,5 6 2,75 2,5 3 

% 12,8% 9,5% 10,9% 6,8% 9,2% 11,3% 

30-34 év  
Fő 8,5 6,25 7,25 2,25 2,25 3,5 

% 9,4% 9,2% 13,1% 5,6% 8,3% 13,2% 

35-39 év  
Fő 12,25 7,5 6,5 3,75 3 2,25 

% 13,6% 11,0% 11,8% 9,3% 11,0% 8,5% 

40-44 év  
Fő 12,25 11,75 9,75 8 3,25 1,25 

% 13,6% 17,2% 17,6% 19,9% 11,9% 4,7% 

45-49 év  
Fő 12 7,25 5,25 3,25 2,25 3,25 

% 13,3% 10,6% 9,5% 8,1% 8,3% 12,3% 

50-54 év  
Fő 7,75 5,5 3,75 4,75 2,75 2,25 

% 8,6% 8,1% 6,8% 11,8% 10,1% 8,5% 

55-59 év  
Fő 11,5 10,25 6 4,25 1,75 0,25 

% 12,8% 15,0% 10,9% 10,6% 6,4% 0,9% 

59 év feletti  
Fő   0,25 0,5 2,75 3,75 5,75 

% 0,0% 0,4% 0,9% 6,8% 13,8% 21,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Az iskolai végzettség vonatkozásában megállapítható, hogy a 2011-es állapot jelentős fejlődést 

mutat a 2001-es állapothoz képest, hiszen átlagosan közel 10%-kal nőtt a legalább 8 évfolyamot 

végzettek aránya, ennek következtében megközelítőleg felére csökkent az iskolai végzettséggel 

nem rendelkezők aránya, így egyre kevesebb azok száma, akiknek még az átlagnál is nehezebb az 

elhelyezkedés még ebben a kedvező munkaerőpiaci helyzetben is. Részükre tanfolyamok 

szervezésével és elvégzésével lehet esélynövekedésről beszélni. 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi  Nő  Férfi Nő 

  % % % % 

2001 86,8% 75,9% 13,2% 24,1% 

2011 94,5% 87,1% 5,5% 12,9% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
     

 
 

Természetesen a munkanélküliek számának csökkenésével az alacsony iskolai végzettségű 

álláskeresők száma is csökken, a munkaerőpiacon megjelenő munkaerőhiány – és bizonyos 

gyártási technológiák fejlődése, melyek révén több alacsonyabb iskolázottságú ember is részt tud 

venni a gyártási folyamatokban – miatt ezek az emberek is könnyebben találnak munkát. 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség 

szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilván-

tartott álláskeresők 
száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

Általános iskolai 
végzettség  

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 90 7,25 8,1% 45,75 50,8% 37 41,1% 

2013 68 4,5 6,6% 32,5 47,6% 31,25 45,8% 

2014 55 4,75 8,6% 25,75 46,6% 24,75 44,8% 

2015 40 2,75 6,8% 20,25 50,3% 17,25 42,9% 

2016 27 1 3,7% 12,75 46,8% 13,5 49,5% 

2017 32 2 7,1% 15,75 50,0% 13,5 42,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

c) közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatási rendszer átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a korábbi 

közmunkaprogram, közcélú munka és közhasznú munkavégzés hármas kategóriája, melyeket az 

egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel. Majs Községi Önkormányzat az utóbbi években 

kiírt Startmunka-program keretében - folyamatosan csökkenő létszámban – mára alig 26 fő 

közfoglalkoztatásáról gondoskodik, akiknek kétharmada egészen 2018-ig az önkormányzat 

varrodájában dolgozott. Az önkormányzat korábban vezető munkáltatói szerepe ezáltal jelentősen 

visszaesett, ami mindenképpen pozitív folyamatnak tekinthető.  
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

A településen ilyen szolgáltatás nincs. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

A településen ilyen szolgáltatás nincs. 

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

A regisztrált munkanélküliek számára képzési lehetőséget a Baranya Megyei Kormányhivatal 

Mohácsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tud biztosítani. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

A településen elkülönítetten ilyen szolgáltatás nincs, a közfoglalkoztatás révén biztosítja az 

önkormányzat a foglalkoztatásukat bármilyen megkülönböztetéstől mentesen. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs adatunk. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv.) A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A 

juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt 

helyzetéből adódóan sújtják.  

Az ellátások formái: 

A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a 

jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, 

ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg e törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

ellátások). 

A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a szociálisan 

rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, valamint más 

pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.  

Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. 

Azokon a településeken, ahol kétezer főnél több állandó lakos él, az alapszolgáltatásokon felül 

kötelező biztosítania családsegítést, ahol háromezer főnél több állandó lakos él, ott a nappali 

ellátást is.  

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: 

személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes 

gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.  
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Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában.  

A települési önkormányzat az alapellátás keretében, a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 

tagjaként az Idősek Klubjában gondoskodik a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali 

ellátás, demens ellátás megszervezéséről. A Klub dolgozói létszáma jelenleg 5 fő. 

Átruházott hatáskörrel a polgármester rendkívüli támogatásban részesítheti azokat az 

állampolgárokat, akik szorult helyzetük miatt az önkormányzathoz fordultak segítségért. Majson a 

rendkívüli támogatások száma 2019-ben 15 volt. A rendkívüli támogatások körében hozott 

döntéséről a polgármester a képviselő-testület következő ülésén beszámol. 

Korábban jelentős települési természetbeni juttatás volt a közgyógyellátás, ami azonban most már 

nem az önkormányzat, hanem a járási hivatalok hatáskörébe tartozik. Azt azonban érzékelteti az 

alábbi táblázat, hogy nagyjából stagnál az ellátottak száma, ugyanakkor a – rendelkezésre álló 

adatok alapján – az elmúlt két évben csökkent a közgyógyellátásban részesülők száma. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2012 62 

2013 31 

2014 43 

2015 35 

2016 52 

2017 49 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 

Majs Községi Önkormányzat által nyújtott pénzbeli ellátások: 

1. Születési támogatás: születési támogatás állapítható meg gyermek születése esetén a család 

jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül, amennyiben a kérelmező szülő és a gyermek is majsi 

lakóhellyel rendelkezik. 2018-ban 4 fő kapott születési támogatást. 

2. Első házasok támogatása: első házasok támogatása állapítható meg házasságkötés esetén, 

amennyiben a házastársak legalább egyike majsi lakóhellyel rendelkezik és házasságkötésüket 

követően Majson létesítenek közös lakcímet. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy 

az eredetileg majsi lakóhellyel rendelkező házastársnak ez legyen az első házasságkötése. 2018-ban 

1 kérelmező részesült ebben a támogatásban. 

3. Temetési támogatás: temetési támogatás állapítható meg elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként a család jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül. 2018-ban 25 

jogosult kapott temetési támogatást, ami rendkívül magas szám. 

4. Lakásfenntartási támogatás: lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások 

részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás nyújtható a 

kérelmező választása szerint a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat vagy a gázfogyasztás 

díjához természetbeni ellátás formájában. A megállapított támogatás közvetlenül a szolgáltató felé 

kerül átutalásra. 
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Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egység összegének 

hányadosával. 2018-ban 47 fő részesült lakásfenntartási támogatásban. 

5. Iskolakezdési támogatás: iskolakezdési támogatás adható az iskolai tanév megkezdésével járó 

költségek fedezésére annak az életvitelszerűen Majs községben tartózkodó kérelmezőnek, akinek a 

családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 320 %-át nem haladja meg. 2018-ban 74 kérelmező kapott iskolakezdési támogatást. 

6. Óvodakezdési támogatás: óvodakezdési támogatás adható az iskolai tanév megkezdésével járó 

költségek fedezésére annak az életvitelszerűen Majs községben tartózkodó kérelmezőnek, akinek a 

családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 320 %-át nem haladja meg. 2018-ban 18 kérelmező kapott iskolakezdési támogatást 

7. Gyógyszertámogatás: a tartósan beteg rendszeres gyógyszeres kezelést igénylő, szociálisan 

rászoruló személy részére a gyógyszerköltségek mérsékléséhez gyógyszer támogatás adható, 

amennyiben a kérelmező nem jogosult közgyógyellátásra. 

Gyógyszer támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre számított havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) családban élő esetén a 200 %-át, 

b) egyedül élő esetén a 270 %-át, 

c) és a családtagok egyikének sincsen vagyona. 

2018-ban 13 kérelmező részesült gyógyszertámogatásban. 

8. Támogatás szociális ellátás térítési díjának megfizetéséhez: az önkormányzat a személyes 

gondoskodást biztosító szociális ellátások közül a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetést illetve 

a demens személyek nappali ellátását étkeztetéssel igénybe vevők számára a térítési díj 

megfizetéséhez támogatást nyújthat. 

A támogatás igénybe vételére jogosult, aki a fenti ellátások igénybe vételére érvényes 

megállapodással rendelkezik, és nincsen fennálló térítési díj tartozása. 

A támogatás mértéke:  

a) házi segítségnyújtás ellátást személyi gondozás formájában igénybe vevő esetén amennyiben az 

ellátott családjában az egy főre számított havi jövedelem: 

aa) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335 %-át, havi 4600,-Ft, 

ab) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335 %-át, de nem haladja 

meg annak 635 %-át, havi 2760,-Ft. 

b) szociális étkeztetés ellátást személyi gondozás formájában igénybe vevő esetén amennyiben az 

ellátott családjában az egy főre számított havi jövedelem: 

ba) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335 %-át, havi 5200,-Ft, 

bb) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335 %-át, de nem haladja 

meg annak 635 %-át, havi 3200,-Ft. 

c) demensek nappali ellátását étkeztetéssel igénybe vevő esetén amennyiben az ellátott családjában 

az egy főre számított havi jövedelem: 

ca) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335 %-át, havi 4200,-Ft, 

cb) meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 335 %-át, de nem haladja 

meg annak 635 %-át, havi 2200,-Ft. 

2018-ban 41 kérelmező részesült ebben a támogatásban. 

9. Védőoltáshoz nyújtott támogatás: az önkormányzat a gyermekek részére ajánlott 

védőoltásokhoz nyújt települési támogatást fertőző betegségek kialakulásának megelőzése 

érdekében. Támogatás nyújtható a törvényes képviselő kérelmére a család jövedelmi és vagyoni 

helyzetétől függetlenül: 
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a) bárányhimlő elleni védőoltáshoz a gyermek 9 hónapos korától 6 éves koráig, 

b) rotavírus elleni védőoltáshoz a gyermek 14 éves koráig. 

Támogatást nyújt a család jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül a 65 év feletti lakosok 

számára a tüdőgyulladás elleni védőoltás beszerzéséhez. 

2018-ban 7-en kértek és kaptak támogatást a védőoltáshoz. 

10. Idősek fűtési támogatása: idősek fűtési támogatása annak a 70 évét betöltött személynek 

adható, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg. A támogatás háztartásonként egy személy 

részére és kérelmére adható. 2018-ban 79 kérelmező kapott fűtési támogatást. 

11. Rendkívüli támogatás: a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

támogatás állapítható meg. Rendkívüli támogatásban az a személy részesíthető, akinek a 

családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

a) családban élő esetén a 150 %-át, 

b) egyedül élő esetén a 165 %-át, 

c) kiskorú gyermeket nevelő család esetében a 200 %-át, 

d) és a családtagok egyikének sincsen vagyona. 

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület egyedi döntése alapján rendkívüli 

támogatásban részesíthető az, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át nem haladja meg. 

2018-ban 11 kérelmező kapott rendkívüli támogatást. 

 

Fentieken túl természetbeni ellátásként minden évben pályázik az önkormányzat a szociális célú 

tűzifa támogatásra, aminek köszönhetően 2018-ben 67 háztartás részesült 2,5 erdei köbméter 

ingyenes tűzifa-juttatásban. 

 

Az álláskeresési járadék – hasonlóan a közgyógyellátáshoz – járási hivatali hatáskörbe tartozik, az 

átlagos adatokat tartalmazó táblázatból látszik, hogy igen kevés az ebben az ellátásban részesülő 

majsi lakos. A járadékra jogosultak arányának növekedése pedig csak az álláskeresők számának 

csökkenésére vezethető vissza. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési járadékban részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
Álláskeresési járadékban 

részesülők (fő)  
Álláskeresési járadékban 

részesülők % 

2012 687 1 0,1% 

2013 688 1,5 0,2% 

2014 690 0,5 0,1% 

2015 680 1 0,1% 

2016 676 1,5 0,2% 

2017 605 3,25 0,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult 
regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/ 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak 

Fő Fő % 

2012 90 6,25 6,9% 

2013 68 4,75 7,0% 

2014 55 5,5 10,0% 

2015 40 4,5 11,2% 

2016 27 4,25 15,6% 

2017 32 6 19,0% 

Forrás: TeIR 
 

 
 
 

 

Az aktív korúak ellátása körében viszonylag kevés adattal rendelkezünk, 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 egy kismértékű visszalépést, de az is messze 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 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga)  

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

re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-től 

érvényes módszertan szerint  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos 
havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 
megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-
ában 

2012 37   5,39% n.a. #ÉRTÉK! 

2013 19,25   2,80% n.a. #ÉRTÉK! 

2014 13,25   1,92% n.a. #ÉRTÉK! 

2015 8,25 1 1,21% n.a. #ÉRTÉK! 

2016 2,25 1 0,33% n.a. #ÉRTÉK! 

2017 7,75 n.a. 1,28% n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Összességében megállapítható, hogy az országos folyamatoknak megfelelően Majson 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. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Majs község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 93%-ban van, gázhálózat a 

község teljes területén kiépített, a háztartások több mint fele igénybe is veszi ezt a szolgáltatást. 

Szennyvíz csatorna lefedettség 89% a településen a rákötött lakások arányában. A szolgáltatók 

visszajelzései alapján több esetben kerül sor korlátozásra, illetve fogyasztás kikapcsolására, 

ugyanakkor a tendencia itt is a csökkenés felé mutat. A belterületi önkormányzati utak felújítása, 

illetve aszfaltozása az önkormányzat anyagi helyzetének függvénye. Egy utcaszakaszon nincs 

kiépített aszfaltút. Több utcában okoz gondot a szennyvíz- bevezetések következtében keletkezett 

minőségi romlás az utak állapotában. A beépült utcák aszfaltozására az önkormányzat 

beruházásában kerül sor a gazdasági terv szerint, illetve a Magyar Falu Program keretében is 

jelentős aszfaltozási munkát tud 2020. elején elvégeztetni az önkormányzat, így a belterületi utak 

szinte teljes mértékben aszfaltozottak lesznek, az önkormányzati utak az átlagnál jobb 

minőségűek. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
Lakás-

állomány 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakás-

állomány 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 

használt nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 393 n.a. 4 0 0 0 0 0 

2013 393 n.a. 4 0 0 0 0 0 

2014 393 n.a. 4 0 0 0 0 0 

2015 393 n.a. 4 0 0 0 0 0 

2016 393 n.a. 4 0 0 0 0 0 

2017 393 n.a. 4 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkorm. 
       

a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzat tulajdonában 4 lakás van, jelenleg egyik sincs használatban. 
 

b) szociális lakhatás 

A településen ez a támogatási forma nem létezik. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Az önkormányzat ilyen típusú ingatlannal nem rendelkezik. 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények között élő lakos, hajléktalan 

Erről nincsenek pontos adataink, időszakonként egy hajléktalan személy tartózkodik a településen, 

de a segítségnyújtási törekvéseink az ő vonatkozásában eddig nem vezettek eredményre. Elégtelen 

lakhatási körülmények között élő lakos nincs a településen. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma  

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma  

2012 68 0 

2013 69 0 

2014 67 0 

2015 56 0 

2016 52 0 

2017 51 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A lakhatási feltételeket a lakásfenntartási támogatásokkal segíti az önkormányzat. A 

lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 

lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek 

összegének hányadosával. 

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától. A településen lakásfenntartási támogatásban 

2018. évben 47 fő részesült, valamennyi normatív lakásfenntartási támogatást kapott.  A táblázat 

adataiból kiderül, hogy az ellátottak számának változása éppen ellentétes a 2013-ban elfogadott 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltakkal, hiszen folyamatos csökkenés mutatkozik. A csökkenés 

elsődleges oka a jövedelmek emelkedése, ami miatt egyre kevesebben férnek bele a rendelet által 

meghatározott jövedelemhatárokba. 

 

f) eladósodottság 

 

Az eladósodottság mértékéről nem rendelkezünk adatokkal, azokkal legfeljebb a különböző 

végrehajtási eljárások kapcsán szerzünk tudomást, melyek száma szerencsére nem számottevő. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás a településen nincs. A településen a 

gázhálózat, a víz és szennyvízhálózat 100 %-os lefedettséggel elérhető. Internet, 

telefonszolgáltatások elérhetőek. A kábelhálózat kiépített. A pannon Volán járataival Mohács, 

Pécs, Bóly és Harkány elérhető. Vasúti közlekedés nincs. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A településen nincs telep vagy szegregátum. 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxisokon keresztül valósul meg. A házi orvosi 

szolgálatot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól 

függő fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás. 

Majson háziorvos praktizál, gyermekorvosi szakvizsgával is rendelkezik. A település lakosságán 

kívül, a környező településekről is rendelkezik tb kártyákkal. Az egészségügyi alapellátáshoz 

csatlakozó ügyeleti feladatokat külön megállapodás alapján, Bóly központtal biztosítják. A 

járóbeteg-szakellátás Mohácson valósul meg. A községben a védőnői szolgáltatás is megszervezett, 

valamint fogorvosi praxis is működik. 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

2018 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Összességében megállapítható, hogy Majs lakosságának egészségi állapota megfelelő, az 

ellátórendszer kiépített, a településen hozzáférhető. Az egészséges magatartást támogató, 

sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvező a községben. Az általános iskola 

tornatermében a tanítás után lehetőség van sportolásra. A településen füves sportpálya található. 
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A Majsi Táncsics SE hetente több alkalommal tart edzéseket. A település futball csapata a megye 

III.-ban szerepel. 
 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

A betegségstruktúra - a háziorvos tájékoztatása alapján - hasonló a magyarországi népesség 

mutatóihoz, főként a magas létszámú 50 év feletti népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok. A 

megelőző szűrővizsgálatokon való részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánni valót 

maga után. A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel, melyről azonban nem 

rendelkeznek adatokkal. A községben lehetőség van az egészségnapok szervezésére, mely számos 

további szűrésre is lehetőséget adna. (vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.) Az 

önkormányzatnak és a helyi civil szervezeteknek továbbra is hasznos szerepet kell vállalniuk az 50 

év feletti nők körében a méhnyakrák és a mellrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok 

népszerűsítésében. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátás Mohácson, illetve Pécsett elérhető. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A közétkeztetésben a jogszabályok előírásainak megfelelően kiemelt figyelmet kap az egészséges 

táplálkozás, az egészséges és friss alapanyagok használata. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Az egészséges magatartást támogató, sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvező a 

községben. Az általános iskola tornatermében a tanítás után lehetőség van sportolásra. A 

településen füves sportpálya található. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az MTKT Idősek Klubja Majs, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény a 

szociális alapszolgáltatási formák közül étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást, azon 

belül időskorúak nappali ellátását és demens személyek nappali ellátását működteti.  

Étkeztetés keretében azokról a szociálisan rászoruló személyekről gondoskodunk a napi egyszeri 

meleg élelem biztosításával, akik koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik 

számára azt nem képesek biztosítani. Az ebédet az ellátásban részesülők igényei alapján 

hétköznaponként biztosítjuk.  

A szolgáltatást elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással is igénybe veszik ellátottaink.  

A 2019. évben az étkeztetést (átlagosan) elvitellel: 17 fő, kiszállítással: 12 fő igényelte, helyben 

fogyasztásra 2018. óta nincs lehetőség. 

Az ellátásban részesülő személyek megközelítőleg 70%-a nő, 30%-a férfi. Az ellátottak életkorát 

tekintve a 80-89 éves korosztály az, aki a leginkább rászorul a szociális ellátás ezen formájára.  

A napi egyszeri meleg élelmet intézményünk a helyi általános iskola napközi konyháját 

működtető vállakózótól vásárolja meg.   

Házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő időskorú és egészségi okból segítségre 

szoruló személyekről gondoskodunk. A szolgáltatásban részesülők igényei alapján, lakáson belüli 

és lakáson kívüli feladatokat egyaránt teljesítünk. A lakáson belüli feladatok közül elsősorban 

takarítást, mosást, vasalást, téli tüzelő behordását, begyújtást, gyógyszerelést, vérnyomásmérést, 

mentális gondozást igényelnek ellátottaink. Lakáson kívüli feladatok közül pedig többnyire 
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bevásárlást, gyógyszeríratást- és kiváltást, valamint hivatalos ügyek intézésében való 

közreműködést vesznek igénybe gondozottjaink. 

A 2019. évben házi segítségnyújtásban részesülők száma átlagosan 9 fő volt, mely létszámon 

belül 22% a férfi és 78% a nő nemű ellátottak aránya. Gondozottaink életkorát tekintve hasonlóan 

az étkeztetésnél, itt is a 80-89 éves korosztály a leginkább rászorult a szociális gondoskodásra.  

A házi segítségnyújtásban részesülők számára 2 fő szakképzett gondozó biztosítja a 

hétköznaponkénti feladatok teljesítését.  

Intézményünk nappali ellátás keretében időskorúak és demens személyek nappali ellátását 

biztosítja. 

A nappali ellátáson belül 23 fő időskorú és 7 fő demens személy számára nyújtunk komplex 

gondozást, mely létszámon belül megközelítőleg 70% a nő és 30% a férfi ellátottak aránya. 

Gondozottaink életkorát tekintve a 64-68 éves korosztály az, akik nagyobb arányban veszik 

igénybe a szolgáltatást. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Hátrányos megkülönböztetés a szolgáltatásokban adataink alapján nem ért senkit sem. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

A közfoglalkoztatás keretein belül önkormányzatunk előnyben részesíti a hátrányos helyzetű, 

tartósan munkanélküli, alul iskolázott lakosokat, azonban a jelenlegi munkaerőpiaci folyamatok 

következtében erre sem szükség, sem lehetőség nincs. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi 

feltételeinek biztosításával. A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami 

megnyilvánul a településen élő idősek és gyermekek irányába. A településen a kulturális ágazat is 

hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi életéhez. A község könyvtára heti 10 

órában áll a polgárok rendelkezésére. Magas a könyvtárt látogatók száma, 140 fő. Az éves 

kölcsönzések száma eléri a 200 darabot. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a 

kulturális ágazatot. A kultúra támogatásában nagy segítség a kisebbségi önkormányzatok anyagi 

közreműködése. A civil élet aktív a településen. 6 civil szervezet biztosít hasznos és értelmes 

lehetőséget a lakosság számára kultúra, sport és tűzvédelem területén. 

 

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

A közösségi együttélés konfliktusoktól mentes. 

 

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

Adományozás a civil egyesületek fenntartásánál jellemző. Közösségi munkák végzésekor a 

település lakossága aktív, főleg az óvoda, iskola fejlesztésénél. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
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Majson nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A község nem tartozik a mélyszegénység által sújtott települések közé, azonban ez nem jelenti azt, 

hogy a településen nem szorulnak támogatásra a lakosok. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas a munkanélküliség a településen, ezen 

belül is magas a tartós munkanélküliek aránya 

A közfoglalkoztatás további folytatása, 

munkaerő-piaci programokhoz való 

csatlakozás 

Az érintett célcsoport hivatalos ügyeinek 

intézése nehézkes 
Segítő szolgálat hivatalos ügyek intézése során 

Életvezetési problémák léte 
Családsegítő Szolgálat – probléma feltárása, 

iránymutatás. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Majson a 0-14 éves korú állandó lakosok száma folyamatosan csökken, az öregedési index 

növekszik. Településünk elöregedő településképet mutat. A 0-14 éves lakosok száma 2017-ben 142 

fő. Ugyanez az adat 2012-ben 159 fő (míg 2001-ben 203 fő!) volt. A gyermekek nemenkénti 

megoszlása jellemzően 50-50% körüli. 
 

 
 

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

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

lakhatási helyzete   

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

Év 
Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma december 
31-én 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én ) 

2013 5 13 

2014 7 16 

2015 9 18 

2016 8 19 

2017 6 13 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

A védelembe vett kiskorúak száma tekintetében rendelkezésre álló adatok alapján 

megállapítható, hogy viszonylagos állandóságot mutat az ilyen gyermekek száma, kiugróan egyik 

évben sem történt változás.  
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

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

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás.  

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

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

gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi 

szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, 

intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.  

A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és 

mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 

tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.  

A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz. Továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, 

valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. A tartós munkanélküliek, a fiatal 

munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, 

a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával 

küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő- 

mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat 

segítőszolgáltatásokat.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermek száma a kezdeti kiugróan 

magas értékről folyamatos csökkenést mutat. 2012-ben a 159 fő 0-14 éves gyermek közül 97 fő 

(61%) részesül támogatásban, míg 2017-re ez az arány 43%-ra csökkent. Ugyanakkor ennek 

elsődleges oka a kedvezményre jogosultság vonatkozásában a jogszabály által előírt igen alacsony 

jövedelem, ami évek óta változatlan maradt. 

4.1.2. számú táblázat  

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma  

2012 97 

2013 88,5 

2014 82 

2015 73,5 

2016 71 

2017 62 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

A gyermek jogán járó helyi juttatás a születési támogatás, az iskolakezdési, valamint az 

óvodakezdési támogatás. Sajnos a születési támogatások száma alacsony, ugyanakkor szerencsére 

még sokan érintettek az iskola- és óvodakezdési támogatásokban. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Jelentős számban részesültek a gyerekek valamilyen kedvezményes étkeztetésben, mind az óvoda, 

mind az iskola tekintetében.  
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők száma 

2012 11 28 9 85 0 

2013 13 22 9 78 0 

2014 12 51 7 62 0 

2015 14 46 7 46 0 

2016 28 35 7 43 29 

2017 22 29 9 36 27 

Forrás: Önkormányzati adatok 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek a településen nem élnek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen szegregált, telepszerű lakókörnyezetben nem él egyetlen gyermek sem.  

 

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) 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek 
száma 

Év 
Betöltött védőnői 

álláshelyek 
száma 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2012 1 54 

2013 1 53 

2014 1 50 

2015 1 55 

2016 1 48 

2017 1 50 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 
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A településen a védőnői ellátás biztosított. A védőnőre jutó gyermekek száma lassú csökkenést 

mutat, 2017-ben az egy védőnőre jutó gyermekek száma 50 fő. 
 

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A településen egy háziorvos van, aki gyermekorvosi szakvizsgával rendelkezik.  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 
Betöltetlen felnőtt 
háziorvosi praxisok 

száma 

Háziorvos által ellátott 
személyek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2012 0  1062 n.a. n.a. 

2013 0 1038  n.a. n.a. 

2014 0 1026  n.a. n.a. 

2015 0  1013 n.a. n.a. 

2016 0  995 n.a. n.a. 

2017 0  986 n.a. n.a. 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 
   

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A 0-7 éves korosztály speciális ellátása részben helyben biztosított. A szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb nyolcéves koráig fejlődését biztosító korai 

fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. Az óvodában egy fő 

gyógypedagógus és egy logopédus foglalkozik fejlesztő foglalkozáson a gyermekekkel.   

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

2017 óta működtet az önkormányzat mini bölcsődét, ami magas kihasználtsággal működik az 

óvoda részeként. Családi napközi nem működik Majson. 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem önkormányzati 
bölcsődék száma 

(munkahelyi, magán 
stb.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 1 7 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
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e) gyermekvédelem 

Gyermekjóléti szolgálat és családsegítő működik a településen. A gyermekvédelmi szakellátást a 

Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és 

jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

már kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a gyermekeket általában veszélyeztető 

okok feltárását. A szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja a jelzőrendszert, valamint 

más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, felhívja őket 

jelzési kötelezettségük teljesítésére. 

 

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

Az egészséges magatartást támogató, sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvező a 

községben. Az általános iskola tornatermében a tanítás után lehetőség van sportolásra. A 

településen füves sportpálya található. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, 

nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben 

való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. 

A gyermekétkeztetést településünkön vállalkozó biztosítja. Településünkön a gyermekétkeztetés 

megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése azon 

követelményének, mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális 

és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő 

minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Biztosított az életkor specifikus étrend. 

Biztosított továbbá az, hogy az intézményekben az arra jogosultak igénybe vegyék az ingyenes, 

illetve kedvezményes étkeztetést.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

Hátrányos megkülönböztetés a szolgáltatásokban adataink alapján nem ért senkit sem. 

 

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

keretein belül 

Pozitív diszkrimináció érvényesül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 

szabadidős programok szervezése során, melyeken elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Majs település önkormányzata óvodát és – 2017. szeptember óta - mini bölcsödét tart fenn, ami 

nagy segítséget jelent a kisgyermekes családoknak.  
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

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

 

Óvoda és Mini Bölcsőde 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek  1 

Óvodai férőhelyek száma  30 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 

2 
 1 óvodai csoport 
 1 mini bölcsődei 

csoport 
 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:30-16:30  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 3 hét  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma  4 0  

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0  

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő 2   1 

Kisegítő személyzet 1  1  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

2012 29 2 50 1 32 0 

2013 30 2 50 1 31 0 

2014 28 2 50 1 31 0 

2015 38 2 50 1 32 0 

2016 31 2 50 1 29 0 

2017 30 2 50 1 25 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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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) 

2012 0 0 0   

2013 0 0 0   

2014 0 0 0   

2015 0 0 0   

2016 0 0 0   

2017 7 7 0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
   

A szülők szívesen járatják óvodába, illetve bölcsődébe gyermekeiket a községben. Az intézmény a 

szülői igények alapján tervezte nyitva tartását. Az óvodában korábban német nemzetiségi oktatás 

zajlott, sajnos ma már ezt nem tudja megoldani az önkormányzat, elsősorban a nemzetiségi 

óvodapedagógus hiánya miatt.  

 
 

Az óvoda infrastrukturális feltételeiről az önkormányzat lehetőségeihez mérten gondoskodik. Az 

intézményt a hetvenes években átépítették, 2011-ben teljes körű felújításra került sor, majd 2017-

ben kialakításra került a mini bölcsődei rész. Jelenleg is zajlik egy energiahatékonysági pályázat 

végrehajtása, melynek révén az épület energetikai szempontból újulhat meg. Az óvodában 

integrált nevelés folyik, az integrációs neveléshez kapcsolódó pályázati kiírásokat az intézmény 

kihasználta, a nevelők több módszertani továbbképzésen vettek részt. 

 

Iskola 

 

A majsi Frey János Általános Iskola német nemzetiségi tanterv szerint neveli/oktatja a tanulókat, 

fogadja az SNI-s diákokat is. A diákok egy része bejáró, bár az intézmény nem társulásban 
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fenntartott. Főleg a felső tagozatban magas a bejárók aránya. A bejárók Udvar és Sátorhely 

községből érkeznek. 

 

 

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

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis általános iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 
tanulókkal együtt)  

fő fő fő fő % 

2011/2012 53 48 101 28 27,7% 

2012/2013 51 58 109 22 20,2% 

2013/2014 56 53 109 38 34,9% 

2014/2015 44 59 103 26 25,2% 

2015/2016 41 56 97 28 28,9% 

2016/2017 33 45 78 24 30,8% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

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

Tanév 

Az általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

Az általános iskolai osztályok 
száma (a gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 

2011/2012 0 8 1 

2012/2013 0 8 1 

2013/2014 0 8 1 

2014/2015 0 8 1 

2015/2016 0 8 1 

2016/2017 0 8 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az általános iskola 8 osztállyal működik. A gyermeklétszám az utóbbi néhány évben sajnos jelentősen 
visszaesett. A gyermekek gyógypedagógiai oktatásban nem részesülnek.  

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

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a nappali oktatásban  

Fő 

2011/2012 9 

2012/2013 14 

2013/2014 12 

2014/2015 10 

2015/2016 15 

2016/2017 6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az általános iskolában logopédus tanít. A logopédus az általános iskola mellett ellátja az óvodát, 

valamint a környező települések iskoláit is. Iskolapszichológust nem foglalkoztatunk. Az elmúlt 5 

évben egy gyermeket sem kellett pszichológushoz küldenünk. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció  

Hátrányos megkülönböztetés tanulóinkat az általános iskolában nem éri. 
 

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

mutatkozó eltérések 

A településen csak egy iskola működik. Különbség az intézmények között így nincs. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ezek eredményessége 

az átlagok javulásában is mutatkozik. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók ellátása érdekében a legfontosabb a 

gyermekek/tanulók pontos számának meghatározása.  

• A településen szükséges a halmozottan hátrányos helyzetűek pontos számának meghatározása 

annak érdekében, hogy a gyermekek/tanulók a fejlesztésükhöz szükséges valamennyi segítséget 

eredményességük érdekében megkaphassák. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők 

megfelelő tájékoztatása az iskolai végzettségről szóló nyilatkozatok beszerzése érdekében, a hhh-s 

gyermekek/tanulók pontos beazonosítása, a felzárkóztatás érdekében az egyéni fejlesztés 

biztosítása. A rászoruló óvodás korú gyermekek részére az óvodáztatási támogatás biztosítása.  

• Az egészségvédelemre, egészségtudatos életvitelre és a megelőzésre vonatkozó ismereteket 

beépítése a közoktatási intézmények nevelési, oktatási programjába (a közoktatás minden szintjén, 

óvodától a középiskoláig); és az óvodás és iskolás korosztályt közvetlenül célzó helyi 

egészségvédelmi programok megvalósításának ösztönzése és támogatása, kiemelt figyelemmel a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik aktív bevonására.  

• Az alapfokú oktatás során a kiemelt figyelmet igénylő tanulók eredményeinek értékelése pl. a 

kompetenciamérésen, összevetve az iskolai átlaggal, negatív eltérés esetén egyéni fejlesztés az 

eredményesség érdekében, a tanórán kívüli programokon a hh-s tanulók részvételi arányának 

növelése szükséges a szociális felzárkóztatás érdekében. A pedagógusok részére jóval szélesebb 

körben kell továbbképzést biztosítani, elsősorban a tantestület egészére kiterjedő képzések a 

hatásosak a módszertani megújulás területén.  

• Kiemelten fontos a bölcsődés-, óvodás- és iskoláskorú gyerekek esetében az egészséges 

étkeztetés biztosítása a helyi nyersanyagok felhasználásával. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban tanuló gyermekek támogatása 

A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önk. 

Ösztöndíjprogramban való részvétel 

Nyári időszakban részben nem megoldott a 

gyermekek alternatív felügyelete a településen 

nyári napközi, táborok szervezése, a szociális 

hátrány mérséklésére a költségek fenntartói 

átvállalásával, 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind 

a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 

kulturális jog tekintetében. 

Majd községben a nők száma 2016-ban 516 fő, 52%-a az állandó népességnek. Míg a 0-14 éves 

korosztályban a nemek aránya közel egyenlő, addig az aktív korú 18-59 éves csoportnál kisebb 

eltérés mutatkozik a férfiak javára. 65 év felett a nők száma majdnem a duplájára nő, mely adatra 

az idősek fejezetben, az intézkedési terv során különösen oda kell figyelni. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A községben a nők foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat által működtetett 

intézmények egy részének vonatkozásában vannak mutatóink. Az Önkormányzati Hivatalban 4 

nőt foglalkoztatnak, mindössze 2 férfi mellett. A Majsi Munkaruházati Szociális Szövetkezetben – 

melynek Majs Községi Önkormányzat is tagja – foglalkoztatott 5 fő közül 5 nő. Az óvodában és az 

idősek klubjában egy főt kivéve csak női foglalkoztatottak vannak, összesen 12 fő. Míg a védőnőt 

teljes munkaidőben, a kultúrost részmunkaidőben foglalkoztatja az önkormányzat, mindketten női 

munkavállalók. Az állami fenntartású általános iskolában a 17 fő alkalmazott közül 4 fő férfi.  
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012 342 345 295 301 47 44 

2013 348 340 311 308 37 32 

2014 352 338 323 312 29 26 

2015 347 333 329 310 18 23 

2016 347 329 334 315 13 14 

2017 313 292  n.a.  n.a. 16 16 

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

Foglalkoztatást segítő program a nők számára jelenleg az önkormányzat szervezésében 

működtetett START közmunka program. A 26 alkalmazott közül 20 fő nő. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei is javultak a munkaerőpiaci 

változások eredményeképpen, illetve az önkormányzat által indított közmunkaprogramok 

keretében is van erre lehetőség.  

 

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

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, információnk 

erről az adatról nincs, további vizsgálatra szorul, melyet az intézkedési tervünkbe bevontunk. 

 

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 községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. A 

település biztosítja a bölcsődei és óvodai ellátást a Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde révén. Az 

intézmény nyitvatartási ideje segíti a nők munkába indulását. Kialakításánál szülői véleményeket 

figyelembe vettünk. A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek 

kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést 

segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. Ennek ellenére az önkormányzat és intézményei 

élnek a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségével. Minden esetben női munkavállalókat érint ez 

a foglalkoztatási forma. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés körülményeit 
elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a termékenységi ciklus alatti 
gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és 
szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védőnő segíti ezt a fajta a gondozást. 

 

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

Év Védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 28 28 

2013 1 25 25 

2014 1 26 26 

2015 1 25 25 

2016 1 23 23 

2017 1 22 22 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 

Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat a vizsgált évek egyikében 

sem. Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár 

párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik a lehető legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi 

sem történne, ezzel nehezítve a probléma megoldását. A rendőrséggel történt konzultáció alapján 

megállapítható, hogy településünkön nem jellemző a nőket érő, illetve a családon belüli erőszak. 

 

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

 

A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a Mohácsi Többcélú 

Kistérségi Társulás által működtetett intézményeket veheti igénybe. Az utóbbi öt évben senki nem 

került a településről anyaotthonba. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A település 

közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben. Az intézmények élén (iskola, óvoda, 

idősek klubja) nő áll. Mind a polgármester, mind a közös önkormányzati hivatalt vezető jegyző 

személye nő. A település képviselőtestületének 5 tagja közül 2 nő. 

 

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

kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a 

településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így 

annak felszámolására sem jött létre kezdeményezés.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Tanfolyamok feltérképezése az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező nők számára 

Munkaerőpiacon történő elhelyezkedés 

ösztönzése, a helyi lehetőségekre történő 

felhívás, szükséges képzésekre jelentkezés 

felismerése. 

„Kisgyermekkel otthon” 
Bölcsődei ellátás lehetőségének fenntartása 

(mini bölcsődei csoport) 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Kiemelt figyelmet érdemel az idősek helyzete, mivel az ország demográfiai trendjei a településre is 

vonatkoztathatóak. A demográfiai adatok jellemzői az alábbiakban foglalhatóak össze: 

 növekvő átlagéletkor 

 nők hosszabb élettartalma 

 a középkorúak magasabb halandósága 

Az idős korral gyakrabban előforduló megbetegedéseken (magas vérnyomás, cukorbetegség, 

izületi problémák, keringési problémák), felül, jellemző lett a pszichés problémákkal küzdők 

számának emelkedése is.  

Ennek oka lehet az egyedül maradás, elszigetelődés, szellemi és fizikai aktivitása csökkenése, 

önellátási képesség beszűkülése. 

Jövedelmi helyzetük, főképpen az egyedülállók esetében, elmarad a biztos megélhetéshez 

szükséges szinttől. Anyagi támogatásra családjuktól nem számíthatnak, mivel azok egzisztenciális 

helyzete ehhez nem elégséges. 

 

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

trendek stb.) 

 

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja. Majs településen a magyarországi helyzethez 

hasonlóan közel kétszer annyi a nő, mint a férfi. A 172 fő (2016-ban) 65 év feletti 65 %-a nő. Az 

egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel 

várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma  

Összes nyugdíjas 

2012 121 179 300 

2013 118 184 302 

2014 114 177 291 

2015 105 174 279 

2016 99 173 272 

2017 101 174 275 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

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

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: az öregségi nyugdíj, a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

• az özvegyi nyugdíj; 

• az árvaellátás; 

• a szülői nyugdíj; 

• a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

• özvegyi járadék. 
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Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem 

jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a járási 

hivatal állapítja meg. Információink alapján időskorúak járadékában Majson senki nem részesült. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő 

idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk 

számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Az idősek számára akkor van esély a munkaerő piacon, ha valamilyen speciális tudással 

rendelkeznek. Önkéntes munkába szívesen részt vesznek, nem csak saját szerveződésben, hanem 

intézmények, illetve az egyház keretein belül is. Az aktív bekapcsolódásuk a közéletbe főképpen 

önkéntes munkából adódik. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs adatunk. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az MTKT Idősek Klubja Majs, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény a 

szociális alapszolgáltatási formák közül étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást, azon 

belül időskorúak nappali ellátását és demens személyek nappali ellátását működteti.  

Étkeztetés keretében azokról a szociálisan rászoruló személyekről gondoskodunk a napi egyszeri 

meleg élelem biztosításával, akik koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik 

számára azt nem képesek biztosítani. Az ebédet az ellátásban részesülők igényei alapján 

hétköznaponként biztosítjuk.  

A szolgáltatást elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással is igénybe veszik ellátottaink.  

A 2019. évben az étkeztetést (átlagosan) elvitellel: 17 fő, kiszállítással: 12 fő igényelte, helyben 

fogyasztásra 2018. óta nincs lehetőség. 

Az ellátásban részesülő személyek megközelítőleg 70%-a nő, 30%-a férfi. Az ellátottak életkorát 

tekintve a 80-89 éves korosztály az, aki a leginkább rászorul a szociális ellátás ezen formájára.  

A napi egyszeri meleg élelmet intézményünk a helyi általános iskola napközi konyháját 

működtető vállakózótól vásárolja meg.   

Házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő időskorú és egészségi okból segítségre 

szoruló személyekről gondoskodunk. A szolgáltatásban részesülők igényei alapján, lakáson belüli 

és lakáson kívüli feladatokat egyaránt teljesítünk. A lakáson belüli feladatok közül elsősorban 

takarítást, mosást, vasalást, téli tüzelő behordását, begyújtást, gyógyszerelést, vérnyomásmérést, 

mentális gondozást igényelnek ellátottaink. Lakáson kívüli feladatok közül pedig többnyire 
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bevásárlást, gyógyszeríratást- és kiváltást valamint hivatalos ügyek intézésében való 

közreműködést vesznek igénybe gondozottjaink. 

A 2019. évben házi segítségnyújtásban részesülők száma átlagosan 9 fő volt, mely létszámon 

belül 22% a férfi és 78% a nő nemű ellátottak aránya. Gondozottaink életkorát tekintve hasonlóan 

az étkeztetésnél, itt is a 80-89 éves korosztály a leginkább rászorult a szociális gondoskodásra.  

A házi segítségnyújtásban részesülők számára 2 fő szakképzett gondozó biztosítja a 

hétköznaponkénti feladatok teljesítését.  

Intézményünk nappali ellátás keretében időskorúak és demens személyek nappali ellátását 

biztosítja. 

A nappali ellátáson belül 23 fő időskorú és 7 fő demens személy számára nyújtunk komplex 

gondozást, mely létszámon belül megközelítőleg 70% a nő és 30% a férfi ellátottak aránya. 

Gondozottaink életkorát tekintve a 64-68 éves korosztály az, akik nagyobb arányban veszik 

igénybe a szolgáltatást. 

A szakmai munka során nagy hangsúlyt fektetünk az egyes gondozási elemek megvalósítására, 

hiszen ettől válik komplexé a gondozás.  

A demens személyekkel való szakmai munka terén kiemelt figyelmet fordítunk a mentális 

gondozásra, hiszen ezen szolgáltatási formánál cél a gondozottak szellemi és mentális állapotának 

szinten tartása, illetve a hanyatlás folyamatának mérséklése. 

A nappali ellátáson belül a szakmai létszám összesen 4 fő, ebből 1 fő intézményvezető, 1 fő 

mentálhigiénés munkatárs és 2 fő szociális gondozói feladatokat lát el. 

 

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

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

Fő Fő % 

2012 168 25 14,88% 

2013 172 25 14,53% 

2014 167 24 14,37% 

2015 169 23 13,61% 

2016 172 31 18,02% 

2017 167 29 17,37% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Mind az önkormányzati intézmény, mind a civil egyesület szervez tagjai, ellátottai számára 

kulturális rendezvényeket. Évente egy alkalommal települési szervezésben vagy Pécsre, vagy 

Szekszárdra látogatnak színházba. Szekszárdon német nyelvű előadásokat tekintenek meg, ápolva 

a nemzetiségi hagyományokat. A könyvtáros szervezésében havonta a felmért igények alapján az 

intézménybe szállítják a kölcsönözni kívánt könyveket, megkímélve az időseket a mozgással járó 

nehézségektől. A település kulturális rendezvényein az idősek rendszeresen megjelennek, sőt 

színdarabokkal, daljátékokkal, versekkel fellépnek. Vallásukat gyakorolják, mind a római 

katolikus, mind a református egyházi vezető hetente foglalkozást biztosít számukra, a vasárnapi 

igeliturgiákon rendszeresen részt vesznek. 
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c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártasságáról pontos adatunk nincs, de a Digitális Jólét Program keretében 

2018 óta részükre is szervezünk programokat az informatikai eszközök könnyebb használata 

érdekében. Számukra célszerű lenne szakemberek bevonásával összeállított tanfolyam szervezése, 

biztosítása az igények felmérése után. 

 

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

 

Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős 

emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Az aktív időskor biztosítása 

érdekében az önkormányzat a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként üzemelteti az 

Idősek Klubját. 

 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A rizikócsoportokba tartozó idősek helyzetének feltárása, szükség esetén a további segítségadás 

megszervezése.  

• Közcélú foglalkoztatás szervezése során az idős személyek házi segítségadására is kell 

törekedni.  

• Az élethosszig tartó tanulás feltételeit a nyugdíjasok számára is biztosító helyi programok 

tervezése (pl. számítógép használat)  

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alacsony összegű nyugdíjak, létfenntartási 

gondok 

Az idősek tájékoztatása az igényelhető 

ellátásokról 

Az idős, egyedül élő személyek nehezen 

mozdulnak ki otthonukból 

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 

programok, szolgáltatások szervezése, amely 

megfelel az idős korosztály igényeinek. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden 

olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely 

számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

közfoglalkoztatás) 

A fogyatékkal élők szempontjából átfogó adatokkal a település nem rendelkezik. Fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának lehetőségei, mind az általános iskolában, mind az önkormányzaton 

közfoglalkoztatás keretében adottak. A településen egy vállalkozó alkalmaz nagyobb számban 

megváltozott munkaképességű, női munkavállalókat. 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben 

a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. 

Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás 

igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 

úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint 

biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki: 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki: 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

rendszeres szociális járadékban részesült. 

(Flt. 57/B §.) 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs adatunk. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Településünkön a korábban már részletezett, a MTKT Idősek Otthona intézmény keretében 

biztosított házi segítségnyújtást és étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatásokat a fogyatékkal 

élők is igénybe vehetik. Az idősek nappali ellátás biztosító Idősek Klubjában a rendezvényekre 

bárki ellátogathat. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Településünkön 

a megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásban részesülők száma lassan csökkenő 

tendenciát mutat. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak  

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők  
Összesen 

2012 34 43 77 

2013 32 41 73 

2014 31 41 72 

2015 28 38 66 

2016 29 34 63 

2017 28 36 64 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi 

években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - 

azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan, 

halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 

akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan 

eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a 

mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is 

igénybe vehessenek. (Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A 

kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások 

egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex 

akadálymentességét, de annál jóval több.  

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú 

pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek 

azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig 

minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás, 

amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem 

természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén 

mindenkinek a maga feladata és felelőssége.  

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere.  

Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig 

mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű 

hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával 

– utólag akadálymentesíteni.  
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

A település intézményei közül az óvoda, az idősek klubja teljes mértékben (fizikai, valamint 

információs és kommunikációs akadálymentesítettséggel rendelkezik) akadálymentesített, a 

művelődési ház, valamint az önkormányzat épülete részben. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A községben az MTKT Idősek Klubja, valamint a Majsi Óvoda épülete teljes körűen 

akadálymentesített, a Művelődési Ház akadálymentesítése részben megoldott. Az önkormányzat 

épülete, valamint az iskola épületének akadálymentesítése még nem megoldott.  

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 

létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a 

fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 

akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és 

alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 

Akadálymentes parkolóhely településünkön csak két parkolóban van kijelölve. 

A közterületek, járdák, parkok akadálymentesítése nem biztosított a településen. 

Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és ezáltal minden 

vonatkozásban érvényesüljön – az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere.  

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Fogyatékos személyek számára igyekszünk intézményeinkben fizikális és infokommunikációs 

akadálymentesítést biztosítani. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az önkormányzat próbál segíteni, támogat minden olyan civil szervezetet, alapítványt, amelyek 

hátránykompenzáló szolgáltatásokat nyújtanak, vagy kívánnak bevezetni.  

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

o A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetőségének nyomon követése, együttműködés a 

helyi foglalkoztatókkal a foglalkoztatás biztosítása érdekében.  

o A helyi foglalkoztatók ösztönzése a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatására, legalább a kvóta mértékéig. Első lépésként az önkormányzat és az általa 

fenntartott intézményekben kell biztosítani a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását.  

o A középületek teljes körű akadálymentesítése, az utak korszerűsítése során az 

akadálymentesítési szabályok figyelembevétele.  

o A fogyatékos személyek közlekedési feltételeinek javítása érdekében együttműködés a 

Volánbusszal. (Az egészségügyi szolgáltatások, szakrendelők megközelítése érdekében.)  

o Biztosítani, hogy az Önkormányzatnál, illetve a Kirendeltségnél a fogyatékos emberek 

ügyeiket el tudják intézni.  

o Az önkormányzat honlapjának akadálymentesítése.  
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az Önkormányzat hivatalába való 

akadálymentes bejutás nem megoldott. 
Akadálymentes bejutás kivitelezése 
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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.) 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A lakosság vagyon- és tűzvédelmének biztosítása, tűzmegelőzési munkálatok, versenyeken való 

részvétel, rendezvényeken forgalomirányítás.  

Összefogás Majsért Egyesület 

a helyi fiatalok érdekképviselete, szabadidő eltöltési lehetőségeik bővítése, családosok szórakozási 

lehetőségeinek segítése, szervezése. 

Majsi Kulturális Egyesület  

A helyi kulturális rendezvények támogatása, szervezése, lebonyolításában közreműködés.  

Majsi „Táncsics” Sportegyesület 

A településen élőknek sportolási lehetőség és sportesemények megtekintésének biztosítása.  

Majsi Magyar- Német Kulturális Egyesület  

A helyi kulturális rendezvények támogatása, szervezése, lebonyolításában közreműködés. 

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége. 

 

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

bemutatása 

Majs településen Német Nemzetiségi Önkormányzat működik. A települési önkormányzat a 

nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodást írt alá. A település önkormányzata 

jó kapcsolatot ápol- a település lakói felekezeti hozzátartozásának megfelelően- a római katolikus, 

a református, valamint a szerb-ortodox egyházzal. Az önkormányzat a településen működő civil 

szervezetek egy részét költségvetéséből anyagilag is támogatja. Ezen kívül az önkormányzat 

különböző kedvezményekben részesíti az egyes szervezeteket. Például a civil szervezetek 

önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben térítésmentesen vehetik igénybe a  

Művelődési Ház közösségi helyiségeit és szakmai segítségét, a gyermekek sportolási lehetősége 

ingyen biztosított a Sportcsarnokban. 

 

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

Majs Község Önkormányzata tagja a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen még több német nemzetiségű él, ezért alakult meg a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. Az önkormányzat célja Majs községnek a német vonatkozású tárgyi, szellemi 

kultúrájának a  megőrzése, a majsi német nyelvjárás, a német irodalmi nyelv ápolása, Majs német 

jellegének megőrzése.  

Feladatai: 

- Saját „intézmény” múzeumi kiállítóhelyként működtetése állagának fenntartása, folyamatos 

nyitva tartással. A Majsi Tájház épülete és a benne őrzött néprajzi tárgyi anyag a községben 

kiemelkedő jelentőséggel bír.  

- Oktatás, nyelvápolás terén az önkormányzat támogatja óvoda, iskolai nemzetiségi nyelv 

oktatását. Az önkormányzat immár több éve anyagilag támogatja a német nyelv oktatását, 
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nemzetiségi szervezet tagjai, aktivistái, közalkalmazott és köztisztviselők és más érdeklődő 

számára.  

- Nemzetiségi nyelvű kiadványozás alkalomszerűen  

- „Tradicionális” értékmegőrzés, közös programfinanszírozás. Az önkormányzat együttműködési 

megállapodást kötött helyi civil szervezetekkel és a községben működő német területen 

tevékenykedő intézménnyel. Az együttműködés tartalmazza a közös nemzetiségi programok 

szervezését, finanszírozási lehetőségeit és a programok konkrét feladatait. (Helyi óvoda, iskola, 

települési önkormányzat, stb.) 

 

Társszervezőként erkölcsileg és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a községben az 

intézmények, szervezetek, egyház által szervezett német nemzetiségi tradicionálisan kialakult 

kultúrprogramokat (pl. Idősek napja, Trachtentag. Nemzeti ünnepek és nagy egyházi ünnepkörök 

megünneplését). 

 

Külföldi (Németország) kapcsolatok. Az önkormányzat a nemzetközi (németországi) kapcsolatok 

elmélyítését a diplomáciai képviselők fogadását a kultúrdiplomácia szerepét is elsődleges céljának 

tekinti. Együttműködési megállapodás született a bajorországi Eching település 

önkormányzatával, amely értékteremtően működik és számos kiállítás, csereprogram és közös 

rendezvények megrendezésére is adódott lehetőség.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Civil szervezet neve Civil szervezet célcsoportokkal kapcsolatos 

tevékenysége 

Összefogás Majsért Egyesület Gyermekek, fiatalok közösségi igényeinek 

minél színvonalasabb kielégítése 

Majsi Kulturális Egyesület Gyermekek részére szabadidős és kulturális  

programok szervezése 

Majsi Magyar- Német Kulturális Egyesület Gyermekek részére szabadidős és kulturális  

programok szervezése. Nők számára 

tanfolyamok szervezése. 

Tűzoltó Egyesület Közbiztonság, katasztrófavédelem 

biztosítása 

Majsi Táncsics SE Sportolási lehetőség biztosítása 

 

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

A for-profit szereplők főként a foglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőségi 

feladatokba. 

 

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 
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Majs Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a 

konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és 

társadalmi partner számára biztosítja. 

Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a 

tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen, Majs 

Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg.  

Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a 

megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével 

valósul meg.  

A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok 

végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását.  

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon követését az 

évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja.  

A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben beszámol egy nyílt képviselőtestületi ülésen a 

tervben foglaltak megvalósításáról. Az ülésre külön meghívót kapnak: a helyi civil szervezetek, 

vállalkozók. A hozzászólók kiegészítésével elkészült éves beszámolót a testület elfogadja, majd a 

helyben szokásos módon nyilvánosságra kerül.  

A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének 

bemutatásához adatfelvétel is történik. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakításának érdekében Majs Község Önkormányzata a Programot a 

település honlapján közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot 

elektronikus és nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi ülést szervez. A 

polgároknak lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni és 

kérdezni.  

1. A terv elfogadása előtt egy héttel a program a honlapon, a település hirdetőtábláján elérhető.  

2. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerül.  

3. Az elfogadott végleges program a honlapon, a település hirdetőtábláján elérhető.  

4. Az éves beszámoló előterjesztése szintén a honlapon és a település hirdetőtábláján történik az 

elfogadást megelőző nyílt testületi ülés előtt egy héttel.  

5. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az előterjesztéshez.  

6. Az elfogadott beszámoló mindenki számára elérhető a honlapon, illetve a település 

hirdetőtábláján 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas a munkanélküliség a 

településen, ezen belül is magas a tartós 

munkanélküliek aránya 

A közfoglalkoztatás további 

folytatása, munkaerő-piaci 

programokhoz való csatlakozás 

Az érintett célcsoport hivatalos 

ügyeinek intézése nehézkes 

Segítő szolgálat hivatalos ügyek 

intézése során 

Életvezetési problémák léte 
Családsegítő Szolgálat – probléma 

feltárása, iránymutatás. 

Gyermekek 

A szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban tanuló gyermekek 

támogatása 

A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási 

Önk. Ösztöndíjprogramban való 

részvétel 

Nyári időszakban részben nem 

megoldott 

a gyermekek alternatív felügyelete a 

településen 

nyári napközi, táborok szervezése, a 

szociális hátrány mérséklésére a 

költségek fenntartói átvállalásával, 

Idősek 

Alacsony összegű nyugdíjak, 

létfenntartási gondok 

Az idősek tájékoztatása az 

igényelhető ellátásokról 

Az idős, egyedül élő személyek 

nehezen mozdulnak ki otthonukból 

Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése, amely megfelel az idős 

korosztály igényeinek. 

Számítógép és internet használatának 

elsajátítása idős korban 

65 év feletti emberek is képesek 

legyenek arra az információ 

megszerzésére, amit a digitális világ 

biztosít, amelyre a mai kor emberének 

szüksége van. (okostelefon, számítógép) 

Nők 

Tanfolyamok feltérképezése az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkező nők 

számára 

Munkaerőpiacon történő elhelyezkedés 

ösztönzése, a helyi lehetőségekre 

történő 

felhívás, szükséges képzésekre 

jelentkezés felismerése. 

"Kisgyermekkel 

otthon 

Bölcsődei ellátás lehetőségének 

fenntartása 
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( mini bölcsődei csoport) 

Fogyatékkal 

élők 

Az Önkormányzat hivatalába való 

akadálymentes bejutás nem 

megoldott. 

Akadálymentes bejutás kivitelezése 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas a munkanélküliség a 

településen, ezen belül is magas a tartós 

munkanélküliek aránya 

Majs Község Önkormányzata 

Járási Munkaügyi Központ 

Felelős: Majs Község Önkormányzata 

Az érintett célcsoport hivatalos 

ügyeinek intézése nehézkes 

F: Jegyző, Polgármesteri Hivatal , Csase, 

ügysegéd 

Életvezetési problémák léte P: Csase,  

F: Jegyző, Csase 

Gyermekek 

A szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban tanuló gyermekek 

támogatása 

F: Önkormányzat, jegyző 

Nyári időszakban részben nem 

megoldott 

a gyermekek alternatív felügyelete a 

településen 

P: általános iskola, nemzetiségi 

önkormányzat 

F: polgármester 

Idősek 

Alacsony összegű nyugdíjak, 

létfenntartási gondok 

P: MTKT Idősek Klubja Majs, Csase 

F: intézményvezető, Csase 

Az idős, egyedül élő személyek 

nehezen mozdulnak ki otthonukból 

P: MTKT Idősek Klubja Majs, nemzetiségi 

önkormányzat 

F: Intézményvezető 

Számítógép és internet használatának 

elsajátítása idős korban 

P: MTKT Idősek Klubja Majs 

F: Intézményvezető 

Nők 

Tanfolyamok feltérképezése az alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkező nők 

számára 

P: Járási Munkaügyi Központ 

F: Jegyző, Polgármesteri Hivatal , Csase, 

"Kisgyermekkel 

otthon  

P: védőnő, 

családsegítő, 

művelődési 

ház 

F: Védőnő 

Fogyatékkal 

élők 

Az Önkormányzat hivatalába való 

akadálymentes bejutás nem 

megoldott. 

P: Települési önkormányzat 

F: polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége biztosított, az oktatás, az 

egészségügy, a kultúra, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén. 
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Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők alapvető szükségletei kielégítésre 

kerüljenek, valamint a szociális juttatásokhoz való hozzáférése biztosított legyen, ezáltal 

élethelyzetük, életminőségük javuljon. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek közoktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférését, valamint az egészséges élethez, civilizált életkörülményekhez való jogának 

érvényesülését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára és egészségi állapotára. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód érvényesülését a munka 

területén. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, az 

akadálymentes környezet kialakítására. 
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I/1. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: 
Hivatalos ügyek intézése, álláskeresési technikák megismertetése, 
infokommunikációs eszközök 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az érintett célcsoport hivatalos ügyeinek intézése nehézkes, nem ismerik az 
álláskereséshez szükséges technikákat és az infokommunikációs 
eszközök,(internet)használatát. Digitális ismeretek hiánya. 

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

R: mélyszegénységben élők számának felmérése 
K: vonzáskörzetben, saját településen elindítható, elérhető pályázatok, 
lehetőségek, programok felmérése 
H: mélyszegénységben élők minél nagyobb számban részt vegyenek a 
programokon. Az igénylők szélesebb körben hozzájuthassanak a digitális 
eszközökhöz, részükre biztosított programokhoz. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. mélyszegénységben élők számának és helyzetének felmérése 
2. lehetőségek feltérképezése, 
3. Munkahelykereséshez szükséges kompetenciák fejlesztése, álláskeresési 
technikák, számítógép használatának megismertetése, digitális jóléti programba 
bevonás. 

Résztvevők és 
felelős 

R: Mélyszegénységben élők és romák, ügysegéd 
F: Jegyző, Polgármesteri Hivatal, ügysegéd 

Partnerek 
P: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Csase), Munkaügyi Központi Járási 
Kirendeltsége, ügysegéd 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022.12.31. 

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

Helyzetfelmérésben résztvevők száma, 
Felmért programok száma, 
Megvalósított programok, sikeres pályázatok száma, 
Résztvevők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség (csökkentésének eszközei: figyelemfelkeltés, honlapon, újságban, 
plakátokon) Önrész hiánya (csökkentés eszköze: költségvetésbe tervezés) 
 

Szükséges erőforrások humán, pénzügyi, technikai 
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I/2. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: A romák és/vagy mélyszegénységben élők munkaerő-piaci helyzetének javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas a munkanélküliség a településen, ezen belül is magas a tartós 
munkanélküliek aránya 

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

Általános cél: a közfoglalkoztatás további folytatása, munkaerőpiaci 
programokhoz való csatlakozás. 
 R: nem regisztrált vagy már munkanélküli ellátásokra nem jogosult 
munkanélküliek tájékoztatása 
K –közfoglalkoztatás bővítése  
H–tartós munkanélküliek arányának csökkentése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. érintettek körének felmérése, 
2. kompetenciák felmérése, 
3. kompetenciák fejlesztése, álláskereséséi technikák elsajátítása 

Résztvevők és 
felelős 

R: mélyszegénységben élők, hivatalai ügyintézők, Csase 
F: jegyző, Csase 

Partnerek P: Csase, Munkaügyi Központ Járási Kirendeltsége 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022.12.31 

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

Résztvevők száma, 
Önállóan ügyeket intézők száma, 
Munkahelyeket sikeresen pályázók száma, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség (csökkentésének eszközei: figyelemfelkeltés, honlapon, újságban, 
plakátokon), pénzügyi forrás hiánya (csökkentés eszközei: Munkaügyi Központ 
támogatása, egyéb pályázati források bevonása 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai 
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I/3. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Életvezetési problémák megoldása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A célcsoport körében a szegénységgel küzdők esetében életvezetési problémák 
léte áll fenn. 

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

Életvezetési ismeretek elsajátítása, meglévő jövedelmek megfelelő beosztása, 
kiadások, költségek rangsorának felállítás, betartása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének felmérése, családsegítés alapellátásába bevonása, 
életvezetési tanácsadás. 

Résztvevők és 
felelős 

R: romák, Csase,  
F: jegyző, Csase, 

Partnerek P: Művelődéi Ház, Csase,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022.12.31. 

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

Roma résztvevők száma, 2 életvezetéssel küzdő család bevonása, 1 család 
sikeres kivezetése problémából. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség (csökkentésének eszközei: romák iránti érzékenyítés, 
figyelemfelkeltés, honlapon, újságban, plakátokon), pénzügyi forrás hiánya  

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai 
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II/1. Gyermekek esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Felsőoktatásban tanuló szociálisan rászorult diákok támogatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A felsőoktatásban tanuló fiataloknak és családjaiknak nagyobb kiadással kell 
Számolniuk. 

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

R: a rendezvényre bevonható gyermekek számának felmérése, 
K: A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban való 
részvétel, 
H: a kiadásokhoz történő hozzájárulás a szociálisan rászorult diákok részére. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. érintettek körének felmérése, 
2.Minél több fiatalnak lehetőséget teremtünk arra, hogy anyagi okok ne 
hátráltassák tanulmányai elvégzésében 

Résztvevők és 
felelős 

R: fiatalok 
F: jegyző, polgármester,  

Partnerek P:  intézményvezetők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022.12.31 

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

résztvevő gyermekek száma, 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya (csökkentés eszközei: költségvetésbe tervezés, helyi 
vállalkozások megkeresése, szponzorok) 

Szükséges erőforrások pénzügyi, humán, technikai 
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II/2. Gyermekek esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Gyermekek napközbeni ellátása a nyári időszakban 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nyári időszakban nem megoldott a gyermekek alternatív felügyelete a 
településen 

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

R: K: H: Minden rászorult szülő igénybe tudja venni a nyári időszakban a 
gyermeke napközbeni felügyeletét valamint minél több gyermek vegyen részt a 
foglalkozásokon, programokon. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. igények felmérése, 
2. nyári felügyelet/tábor megszervezése, 
3. programok, foglalkozások széleskörű biztosítása 

Résztvevők és 
felelős 

R: Csase, oktatási intézmények, 
F: jegyző, polgármester, intézményvezetők 

Partnerek P:  intézményvezetők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022.12.31. 

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

programok száma, 
résztvevő gyermekek száma, 
elégedett szülők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya (csökkentés eszközei: költségvetésbe tervezés, 
pályázati források igénybevétele 

Szükséges erőforrások pénzügyi, humán, technikai 
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IV/1. Nők esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: 
Tanfolyamok feltérképezése az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők 
számára 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
korlátozottak 

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

Foglalkoztatási adatok megismerése érdekében a Foglalkoztatási 
Osztállyal együttműködés kezdeményezése 
R: Kapcsolatfelvétel 
K: Valós kép az alacsony iskolai végzettségű nők helyzetéről. 
H: Minél többen regisztrálják magukat, így segítve a munkába állásukat, 
illetve tanfolyamokhoz való hozzáférésüket 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A képzéseken való részvéte szorgalmazása, mely által javulnak az 
Elhelyezkedési lehetőségek.  

Résztvevők és 
felelős 

R: Csase, Foglalkoztatási Osztály, résztvevők 
F: j polgármester,  

Partnerek Csase, Foglalkoztatási Osztály, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022. 12. 31. 

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

Szakképzetlen regisztráltak száma, 
Fenntarthatóság: Kapcsolattartás, tájékoztatás, 
Folyamatos adatfrissítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Tanfolyamokról való lemorzsolódás; folyamatos nyomon követés 

Szükséges erőforrások humán, technikai, pénzügyi 
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IV/2. Nők esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Kisgyermekkel otthon 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyed-en, gyes-en lévő anyák hosszú időre kiszakadnak a felnőtt társadalomból, 
magányérzet alakulhat ki, amely mentális állapotot és a családi életet is 
negatívan befolyásolhatja. 

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

Az otthon levő édesanyák ne érezzék kirekesztettségüket a település életéből, 
minél több őket érintő programot, rendezvényt biztosítson számukra a 
település. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az érintettek körének felmérése, folyamatos programok biztosítása - 
Baba-mama klub, játszóház, egyéb kulturális események - 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: kisgyermeket nevelő nők 
Felelős: Majs Község Önkormányzata 

Partnerek 
Majs Község Önkormányzata, védőnő, családsegítő, 
Művelődési ház, civil szervezetek 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2020.12.31. 

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

Programok rendszerezettsége, látogatottsága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: érdektelenség a programok iránt 
Kockázat csökkentésének eszköze: a nők széleskörű informálása 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai 

 
  



 63 

 
 
 
III/1. Idősek esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Idősek bevonása a helyi közösségi életbe 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek és egyedül élők száma magas a településen. Az érintett célcsoport 
visszavonultan, magányban él.. 

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

R: Idősek számának meghatározása, 
K: Számukra megvalósítható programok, tevékenységek feltérképezése 
H: Olyan programok létrehozása, ahol több generáció együtt tud munkálkodni 
(pl. virágültetés, kertészkedés gyerekekkel együtt; meseolvasás az óvodában). 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Idősek számának felmérése 
2. Nyugdíjas klub megkeresése, 
3. Közösségi szerveződéseik támogatása (helyszín biztosításával, gyermekek 
bevonásával 

Résztvevők és 
felelős 

R: idősek, gyermekek, óvodavezető 
F: jintézményvezető, polgármester 

Partnerek P: nyugdíjas klub, intézmények,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2022.12.31. 

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

idősek száma, 
résztvevő gyermekek száma, 
programok száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya (csökkentés eszközei: költségvetésbe tervezés, helyi 
vállalkozások bevonása, szponzorok felkutatása) 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai 
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III/3. Idősek esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Számítógép és Internet használatának elsajátítása idős korban 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A 65 év feletti lakosság körében a számítógép és internet használata alacsony 

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

R: Nyugdíjasok programjainak feltérképezése, 
K: A 65 év feletti emberek is képesek legyenek arra az információ megszerzésére, 
amit a digitális világ biztosít -amelyre a mai kort emberének szüksége van. 
(számítógép, internet, okostelefonhasználata) 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Programok meghatározása 
2. digitális eszközök használatának oktatása 
3. Digitális eszközök használata 

Résztvevők és 
felelős 

R: nyugdíjas klubok,  
F: polgármester, kommunikációs munkatárs 

Partnerek P: informatikatanárok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2020.12.31. 

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

programokon/rendezvényeken résztvevők száma, 
rendezvények száma, 
hi 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség (csökkentésének eszközei: idősek iránti érzékenyítés, 
figyelemfelkeltés, honlapon, újságban, plakátokon), pénzügyi forrás hiánya 
(csökkentés eszközei: szponzorok segítségével) 

Szükséges erőforrások humán, technikai 
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III/2. Idősek esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Életminőség javítása az időskorban 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Alacsony összegű nyugdíjak, létfenntartási gondokkal küzdő idősek. 

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

R: Idősek helyzetének felmérése, 
K: Az idősek tájékoztatása az igényelhető ellátásokról 
H: Az idősek életminőségének javítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Idősek számának meghatározása, 
2. Az idősek társadalmi gazdasági szerepének növelése a feltárt adatok 
felhasználásával. 
 

Résztvevők és 
felelős 

R: idősek, háziorvosok, 
F: jegyző, polgármester, Csase, 

Partnerek P: Nyugdíjas klubok, ,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2014.06.30. 
2. 2016.06.30. 
3. 2017.12.31.. 

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

idősek száma, 
Tájékoztatással elért időskorúak száma, támogatott személyek száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya (csökkentés eszközei: költségvetésbe tervezés, 
pályázati lehetőségek kihasználása) 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai 
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V/1. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Önkormányzat akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzat nem akadálymentes 

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

Az önkormányzat akadálymentesítésének vállalása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati lehetőségek keresése  
2.  Pályázatok beadása  
3. Pályázat megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: fogyatékkal élők 
Felelős: Majs Község Önkormányzata 

Partnerek Majs Község Önkormányzata és valamennyi intézménye 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírások függvényében 

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

Eredményességi mutatók: a fejlesztések megvalósítása 
Dokumentáltsága: fejlesztések befejezése 
Forrása: önkormányzat 
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: nem kerül kiírásra megfelelő pályázat vagy nem nyer a benyújtott 
pályázat 
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő pályázatok benyújtása 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Hivatalos 

ügyek 

intézése, 

álláskeresési 

technikák 

megismertetés

e, 

infokommunik

ációs eszközök 

használata 

Az érintett 

célcsoport 

hivatalos 

ügyeinek 

intézése 

nehézkes, nem 

ismerik az 

álláskereséshe

z szükséges 

technikákat és 

az 

infokommunik

ációs 

eszközök,(inter

net)használatát

. 

Digitális 

ismeretek 

hiánya. 

Munkahelyker

eséshez 

szükséges 

kompetenciák 

fejlesztése, 

álláskeresési 

technikák, 

számítógép 

használatának 

megismertetés

e 

digitális jóléti 

programba 

bevonás.  

 Az érintettek 

körének 

felmérése, 

kompetenciák 

felmérése, 

kompetenciák 

fejlesztése, 

álláskeresési 

technikák 

elsajátítása. 

polgármester 2022.12.31. Önálló 

ügyeket 

intézők száma 

6 

fő. 

Munkahelyet 

sikeresen 

pályázók 

száma: 

4 fő. 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

folyamatos 

2 A romák 

és/vagy 

mélyszegénysé

gben élők 

munkaerő-

piaci 

Magas a 

munkanélkülis

ég a 

településen, 

ezen belül is 

magas a tartós 

munkanélkülie

Általános cél: 

a 

közfoglalkozta 

tás további 

folytatása, 

munkaerőpiaci 

Éves 

költségvetési 

terv, gazdasági 

program. 

A 

közfoglalkozta

tási programok 

folytatása 

polgármester 2022.12.31. A 

közfoglalkozta 

tásban részt 

vevők száma. 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

Folyamatos 
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helyzetének 

javítása 

k aránya programokhoz 

való 

csatlakozás. R 

–nem 

regisztrált 

vagy már 

munkanélküli 

ellátásokra 

nem jogosult 

munkanélkülie 

k tájékoztatása 

K – 

közfoglalkozta 

tás bővítése H 

–tartós 

munkanélkülie 

k arányának 

csökkentése 

3 Életvezetési 

problémák 

megoldása 

A célcsoport 

körében a 

szegénységgel 

küzdők 

esetében 

életvezetési 

problémák léte 

áll fenn. 

Életvezetési 

ismeretek 

elsajátítása, 

meglévő 

jövedelmek 

megfelelő 

beosztása, 

kiadások, 

költségek 

rangsorának 

felállítás, 

betartása 

 Érintettek 

körének 

felmérése, 

családsegítés 

alapellátásába 

bevonása, 

életvezetési 

tanácsadás. 

Jegyző, csase 2022.12.31. 2 életvezetéssel 

küzdő család 

bevonása, 1 

család sikeres 

kivezetése a 

problémából. 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

folyamatos 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Felsőoktatásba

n tanuló 

szociálisan 

rászorult 

A 

felsőoktatásba 

n tanuló 

Általános cél: 

A „Bursa 

Hungarica” 

Éves 

költségvetési 

terv. 

Minél több 

fiatalnak 

lehetőséget 

polgármester 2022.12.31. A 

támogatással 

érintett diákok 

száma 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

A pályázat 

által elvárt 

elvárások 

alapján 
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diákok 

támogatása 
fiataloknak és 

családjaiknak 

nagyobb 

kiadással kell 

számolniuk 

Felsőoktatási 

Önkormányzat 

i 

Ösztöndíjprogr 

amban való 

részvétel, a 

kiadásokhoz 

történő 

hozzájárulás a 

szociálisan 

rászorult 

diákok 

részére. 

teremtünk 

arra, hogy 

anyagi okok ne 

hátráltassák 

tanulmányai 

elvégzésében. 

2 Gyermekek 

napközbeni 

ellátása a nyári 

időszakban 

Nyári 

időszakban 

nem megoldott 

a 

gyermekek 

alternatív 

felügyelete a 

településen. 

Az igények 

ismeretében 

nyári 

felügyelet 

biztosítása az 

oktatási-

nevelési 

intézmények 

zárva tartása 

alatt. 

 Nyári 

felügyelet, 

tábor 

megszervezése 

a 

közművelődési 

intézményben. 

Ingyenes, 

alacsony 

költségű 

táborok 

felkutatása 

(egyház, 

gyermekjóléti 

szolgálat 

táborai) 

Erzsébet 

táborozás 

lehetőségek 

felkutatása és 

az 

érintettek 

polgármester, 

iskolaigazgató, 

óvodavezető, 

művelődési 

ház 

2022.12.31. 1 hét helyi, 2 

hét egyéb 

helyen nyári 

tábor 

biztosítása 

iskoláskorúak 

számára. 

Érintett 

gyereklétszám: 

20 fő. 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

folyamatos 
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tájékoztatása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Tanfolyamok 

feltérképezése 

az alacsony 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkező 

nők 

számára 

Az alacsony 

iskolai 

végzettségű 

nők 

elhelyezkedési 

lehetőségei 

korlátozottak 

Foglalkoztatási 

adatok 

megismerése 

érdekében a 

Foglalkoztatási 

Osztállyal 

együttműködé

s 

kezdeményezé

se 

R: 

Kapcsolatfelvé

tel 

K: Valós kép 

az alacsony 

iskolai 

végzettségű 

nők 

helyzetéről. 

H: Minél 

többen 

regisztrálják 

magukat, így 

segítve a 

munkába 

állásukat, 

illetve 

tanfolyamokho

z való 

hozzáférésüket

. 

A 

foglalkoztatás 

elősegítéséről  

és a 

munkanélkülie 

k ellátásairól 

szóló 1991. évi 

IV. törvény. 

A képzéseken 

való részvéte 
szorgalmazása, 

mely által 

javulnak az 

elhelyezkedési 

lehetőségek. l  

polgármester 2022.12.31. Szakképzetlen 

regisztráltak 

száma, 

Fenntarthatós 

ág: 

Kapcsolattartá 

s, tájékoztatás, 

folyamatos 

adatfrissítés 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

A 

munkaerőpiac

on való 

elhelyezkedés 

2 "Kisgyermekke

l 

otthon 

Gyed-en, gyes-

en lévő anyák 

hosszú időre 

kiszakadnak a 

Az otthon levő 

édesanyák ne 

érezzék 

kirekesztettség

 Az érintettek 

körének 

felmérése, 

folyamatos 

védőnő, 

családsegítő, 

művelődési 

ház  

2020.12.31. Két havonta 

egy program 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 
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felnőtt 

társadalomból, 

magányérzet 

alakulhat ki, 

amely mentális 

állapotot és a 

családi életet is 

negatívan 

befolyásolhatja

. 

üket a 

település 

életéből, minél 

több 

őket érintő 

programot, 

rendezvényt 

biztosítson 

számukra a 

település.  

programok 

biztosítása - 

Baba-mama 

klub, 

játszóház, 

egyéb 

kulturális 

események - 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 

bevonása a 

helyi közösségi 

életbe 

Az idősek és 

egyedül élők 

száma 

magas a 

településen. 

Az érintett 

célcsoport 

visszavonultan

, 

magányban él. 

Olyan 

programok 

bevezetése, 

amely megfelel 

az idős 

korosztály 

igényeinek.  

 Idősek 

érdeklődési 

körének 

megismerése, 

majd a szerinti 

programok 

biztosítása, 

megszervezése

  

Polgármester, 

intézményveze

tő 

2022.12.31. Évente 3-4 

program 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

folyamatos 

2 Számítógép és 

Internet 

használatának 

elsajátítása 

idős 

korban 

A 65 év feletti 

lakosság 

körében a 

számítógép és 

internet 

használata 

alacsony 

A 65 év feletti 

emberek is 

képesek 

legyenek arra 

az 

információ 

megszerzésére, 

amit a digitális 

világ biztosít - 

amelyre a mai 

kort 

emberének 

szüksége van. 

(számítógép, 

internet, 

 A digitális 

jóléti 

programon 

belül 

igényfelmérés 

alapján 

65 éven felüli 

korosztály 

oktatása a 

számítógép, 

okostelefon 

használatára 

polgármester 2020.12.31. 65 év feletti 

korosztály 

részére a 

digitális 

ismeretek 

alapszintű 

alkalmazása 

humán, 

technikai 
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okostelefon 

használata) 

3 Életminőség 

javítása az 

időskorban 

Alacsony 

összegű 

nyugdíjak, 

létfenntartási 

gondokkal 

küzdő idősek. 

Általános cél: 

Az idősek 

tájékoztatása 

az igényelhető 

ellátásokról 

Éves 

költségvetési 

terv, helyi 

rendeletek. 

Az idősek 

társadalmi és 

gazdasági 

szerepének 

növelése a 

feltárt adatok 

felhasználásáv 

al. 

Polgármester 2022.12.31. Tájékoztatássa 

l elért 

időskorúak 

száma, 

támogatott 

személyek 

száma. 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Önkormányzat 

akadálymentes

ítése 

Az 

önkormányzat 

nem 

akadálymentes 

Az 

önkormányzat 

akadálymentes

ítésének 

válalása 

 tervezés, 

pályázat 

lehetőség, 

költségvetési 

fedezet 

megteremtése, 

akadálymentes

ítés 

polgármester 2022.12.31. akadálymentes 

épületek 

száma 

növekszik, így 

az 

igénybevevők 

száma is 

növekszik 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

Életminőség 

javulása 

 



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, 
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- 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. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
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képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

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

felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

 










