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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

 

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

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

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

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva, Pogány Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

A község Baranya megyében, a megyeszékhelytől pontosan délre, a város szélétől 6-8 kilométerre 

fekszik, a Baranyai dombság és a Pécsi-medence határán terül el. A falu az 58-as főútról 

közelíthető meg autóbusszal és autóval. 

  

A többnemzetiségű település nevét már 1181-ben említi az első írott forrás. 1334-ben András nevű 

papja volt, temploma állítólag Szent Borbálának volt szentelve. A XV-XVI. században csak annyit 

árulnak el a források, hogy a falu a pécsi püspökség birtoka. A török hódoltság alatt 

elnéptelenedett, majd valamikor a XVII. sz. vége felé újratelepült, de a régi településtől valamivel 

délebbre. 

A XVIII. sz. végén szerbek költöztek be, majd a századforduló körül katolikus déli szlávok, 

horvátok, pontosabban- Sarosácz György: A magyarországi horvátok etnikus jegyei c. cikke 

szerint- bosnyákok telepedtek meg, akiknek megjelölése igen változatos: illír, horvát, sokác, 

bunyevác. A bosnyákok betelepedése után a szerbek elhagyták a falut. 

Lipót császárnak a pécsi püspököt és káptalant beiktató oklevelében (1703.) felsorolják Pogány 

falut is. Egy 1714-es adat szerint Pogány a szalántai plébánia fíliája volt. 

1715-ben 18 jobbágy és 4 zsellér család él, a falunak valamivel több, mint kétharmada szláv nevű. 

Az 1732-es conscriptio domestica-ból (házadó összeírásból) pontosabb képet kapunk: A bíróval 

együtt 30-32 család élhetett a faluban, ez 160-190 fő  körüli lélekszámot jelenthetett. A falu 

lakosainak van szőlőjük és termelnek dohányt, az állatállományon kívül 12 méhkas  is volt a 

birtokukban. 

A XVIII. sz. harmincas éveiben tisztázták véglegesen a különböző egyházi birtokokat: a püspök, a 

káptalan, a székesegyház és a papnevelő birtokait, ezen alkalommal határjárást is tartottak. Ebben 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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a határjárásban a székesegyház birtokaként említik Pogányt, mely határos Kökénnyel, a papnevelő 

intézet falujával. Megtudjuk még, hogy Németi fíliája, temploma nincs, lakói római katolikus 

horvátok. A község nemzetiségi összetétele még sokáig változatlan; szláv nyelvű úrbéri tabellát 

kap; a családnevek is árulkodók: Dragoevac, Dugalia, Szalancsanin, Vladika, Bernics stb. 

 1791-ben Pogán formában jegyezték fel a falu nevét. Földesura a pécsi székesegyház. Lélekszáma 

601 fő, mindannyian katolikusok. 1845-ben alapítják meg az iskolát, egy évvel később két 

osztályú alsó elemi iskola meglétéről számolnak be. Az iskolaépületben egy osztályterem van, 

valamint a tanítói lakás. 

A falu német lakossága  az 1800-as évek második felében költözött be, főleg Mekenyésről és 

Alsónánáról. Az első helybeli németek iparosok voltak: a molnárok legtöbbje, a kovács, a 

kocsmáros mind német nevű. 

1891-ben a római katolikus iskola mellett már evangélikus népiskoláról is tudunk, ahova 46 

evangélikus és 3 református gyermek is jár. A községvizsgálati jegyzőkönyvbe azt írják, hogy 

Pogánynak nincs saját orvosa, a körorvosi állás betöltetlen, a szolgálatot a járási orvos látja el; a 

szülésznő képzett, bizonyítvánnyal rendelkező bába. 

 

Jelenleg családi napközit, óvodát és alsó tagozatos iskolát fenntartó, jó szántóföldi adottságokkal 

és bortermelő hagyományokkal rendelkező község. A falu Pécs közelsége miatt jelentős 

fejlődésnek indult az utóbbi években. Pogány szerepe kulcsfontosságúvá nőhet a repülőtér és a 

Magnus Aircraft Kft. fejlesztésével. Horgásztava és lovardái jelentős turisztikai erővel bírnak.  

A település dinamikusan fejlődik, a lakók többségét Pécshez köti a munkája. A polgárosodó, 

elegáns házakat sorakoztató településen a munkanélküliség elenyésző. Szolgáltatásokban sincs 

hiány, a falubeliek helyi szakemberekhez fordulhatnak, valamint orvosi rendelő, fiókgyógyszertár, 

szeretetotthon, posta, vegyesbolt és italboltok működnek. A községben 385 lakóház található, 

vezetékes ivóvízellátással, vezetékes gázzal és szennyvízcsatorna hálózattal. 

 

Sikeres pályázatok révén a településen több nagy értékű vállalkozás valósult meg: falubusz, az 

iskola energetikai felújítása és bővítése, csatornahálózat és annak bővítése, Faluház, Tájház. 2013. 

január 1.-jétől Szalántával közös hivatalt tart fenn.  

 

Demográfiai adatok: 

 

Pogány lakónépessége dinamikusan növekszik. Az ideköltözések száma meghaladja az 

elköltözésekét. Az állandó népesség is növekszik, 2022-ben 1356 fő élt a településen.. A falu 

megint elöregedő tendenciát mutat: ennek oka lehet, hogy a beköltöző családokkal nem csak 

gyerekek, hanem a nagyszülők is érkeznek. A 65 éves feletti lakosok százaléka közelíti a 0-14 

éves korú lakosok létszámát, az állandó lakosok tekintetében. Az öregedési index 2016-ban csak 

88, 94%, 2021-ben már 97, 52%, de még mindig jobb az országoshoz képest, ami 141,1 %. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 1 197 bázis év 

2017 1 229 102,67% 

2018 1 240 100,90% 

2019 1 297 104,60% 

2020 1 308 100,85% 

2021 1 331 101,76% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 645 693 1338 48,21% 51,79% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     43 3,21% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

122 119 241 9,12% 8,89% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, 
aránya TS 017) 

19 16 35 1,42% 1,20% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, 
aránya TS 021) 

362 375 737 27,06% 28,03% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, 
aránya TS 025) 

50 63 113 3,74% 4,71% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 
028, aránya TS 029) 

92 120 212 6,88% 8,97% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 
 



 6 

 
 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 összesen) 

 
Öregedési index 

%  
(TS 030) 

2016 177 199 88,94% 

2017 197 205 96,10% 

2018 198 218 90,83% 

2019 212 241 87,97% 

2020 220 243 90,53% 

2021 236 242 97,52% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
 

Településünk vonzerejét mutatja, hogy 2016-tól az idevándorlások száma nagyobb az innét 

elvándoroltakétól.  
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó 

lakosra vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 23,64 

2017 20,61 

2018 20,25 

2019 50,45 

2020 25,34 

2021 30,31 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 

lakosra vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 -10,98 

2017 4,12 

2018 -9,72 

2019 -7,88 

2020 -14,59 

2021 -14,40 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Értékeink, küldetésünk 

 

Pogány kiemelt figyelmet fordít a lakosság kényelmére, a felmerülő igények kiszolgálására, illetve 

a jelenlegi hátrányos megkülönböztetés-mentes környezet fenntartására. Igyekszik a közösség 

minden egyes tagjának érdekét nézni, azok fontosságát folyamatosan előtérbe helyezni. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Pogány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

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

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

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

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

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

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

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

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

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

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

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

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

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

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

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

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

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

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 
(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció stb.) 
 

A településen az alábbi stratégiák, tervek, fejlesztések kerültek áttekintésre a program készítése 

során: 

- Költségvetési koncepció: nincs kapcsolódása a helyi esélyegyenlőségi programhoz. 

- Gazdasági program: nincs kapcsolódása a helyi esélyegyenlőségi programhoz. 

- Településrendezési terv: a jövőbeni célja a közintézmények akadálymentesítése 

(önkormányzat, posta) 

- Településképi Arculati Kézikönyv: nincs kapcsolódása a helyi esélyegyenlőségi 

programhoz. 

- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében pályázati segítséggel valósult meg az óvoda és 

az iskola épületének akadálymentesítése 2012-ben. 

- Faluházunk is akadálymentesített Közösségi Színtér. 

- a 2010-ben átadott Uniós követelményeknek megfelelő játszótér szintén 

akadálymentesített, alkalmas a mozgásukban korlátozott gyermekek fogadására.    

- a 2020-ban átadott felnőtt játszótér szintén akadálymentesített. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Pogány a Pécsi Járás tagja. Az önkormányzati ügyintézés Szalántával közösen valósul meg, önálló 

székhelyű Önkormányzati Hivatalban. A családsegítés és gyermekjóléti feladatokat a pécsi 

székhelyű Esztergár Lajos Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el. 

Intézmény-fenntartási szempontból általános iskolánk a Pécsi Apáczai Csere János Általános 

Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola tagiskolájaként működik. Óvodánk 

önkormányzati fenntartású, Családi napközink a Gyermekjóléti Alapellátási Központ Családi 

Bölcsőde Hálózatának fenntartásában működik. A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás pécsi 

székhelyű praxisról történik. Könyvtárunk a Csorba Győző Vármegyei Könyvtár KSZR helye. Az 

időskorúak bentlakásos ellátását a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon, házi 

segítségnyújtásos ellátását  a Szoceg Kft. biztosítja. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok meghatározására az alábbi források alapján 

nyílik lehetőség: 

- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) 
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- Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

- Pogány község önkormányzata 

- Óvoda 

- ANK tagiskola 

- a helyi védőnő 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás Operatív Program (későbbiekben: TÁMOP) 

„Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázati felhívás 

bizonyos része írja le pontosan. Eszerint: 

„Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek 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.” Településünkön nincs ilyen jellegű probléma. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Pogány dinamikusan fejlődő falu, a munkanélküliség elenyésző, a vállalkozások száma viszonylag 

magas, a falu lakói az átlag feletti jövedelemviszonyok között élnek. A lakóingatlanok több mint 

90%-a komfortos, több mint 50%-a új építésű. Erre utal a település felső részének elnevezése is: 

Újfalu. A lakosság több mint fele az elmúlt 20-30 évben költözött ide, jellemzően a városból, és itt 

építkezett. Szinte minden családban van egy, jobb esetben több autója is. A helyi vállalkozók 

egyre jobban bekapcsolódnak a falu életébe, anyagilag támogatják illetve állandó szponzorai a 

rendezvényeknek és a sportegyesületnek. A közösség fejlődését mutatja az is, hogy egyre több 

lakó ajánlja fel adójának egy százalékát a „Pogányért” Alapítványnak, ami szintén a falu 

fejlődésén, előre jutásán fáradozik. 

A falu keresőképes lakossága, az összlakosság több, mint felét jelenti: 2021-ben az itt élők 51, 25 

%-nak volt adózott jövedelme. Ebből a 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók csak 24,46%-

ot tettek ki. Ezek az adatok, összevetve a 2016-os értékekkel azt mutatják, hogy egyre javul az itt 

élők vagyoni helyzete. 

 

 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió 
forintos jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az SZJA adófizetők 
 %-ában (TS 060) 

2016 51,36 29,75 

2017 49,92 25,24 

2018 51,36 25,72 

2019 48,88 23,55 

2020 51,25 24,46 

2021 n.a. n.a. 

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

 

A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt 

feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket 

kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve 

nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

Pogány a statisztikai elemzések alapján nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé. A 

településen a munkanélküliek száma alig mutat változást: 2016-ban a lakosság 2, 3 %-a, 2021-ben 

a lakosság 2, 86%-a volt munkanélküli. Ezek az adatok az országos átlaghoz képest alacsonyak. 

Ez köszönhető a kedvező fekvésnek (megyeszékhely közelsége), hiszen a legtöbb foglalkoztatott 

Pécsett dolgozik. A közmunkaprogramban egyre kevesebb fő dolgozik: 2023-ban már csak 3 fő. 

Az álláskereső nők száma kevesebb a férfiakénál. 

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2016 2,78 1,81 2,30% 

2017 2,78 1,83 2,31% 

2018 2,33 1,81 2,07% 

2019 3,25 2,64 2,95% 

2020 4,79 2,42 3,61% 

2021 3,71 2,01 2,86% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek korosztályos lebontásából kitűnik, hogy az álláskeresők legnagyobb 

százaléka az 51-55 éves korosztályból és az 56-60 éves korosztályból kerül ki. Ennek okai közé 

sorolhatjuk: a COVID helyzet alatt megszűnő munkahelyeket, vállalkozásokat, valamint az 

ideköltözöttek átmeneti álláskeresését. 2016-tól a nyilvántartott álláskeresők száma nem 

növekedett jelentősen,  így problémát nem jelent, ezzel kapcsolatos intézkedésekre nincs szükség. 
 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

20 20 18 26 32 25 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 8,00% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 3,00 5,00 4,00 0,00 1,00 1,00 

% 15,00% 25,00% 22,22% 0,00% 3,13% 4,00% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 2,00 2,00 0,00 6,00 6,00 2,00 

% 10,00% 10,00% 0,00% 23,08% 18,75% 8,00% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 1,00 5,00 5,00 2,00 3,00 1,00 

% 5,00% 25,00% 27,78% 7,69% 9,38% 4,00% 

36-40 év (TS 041) 
Fő 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 

% 10,00% 5,00% 5,56% 3,85% 15,63% 4,00% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 1,00 0,00 2,00 4,00 2,00 1,00 

% 5,00% 0,00% 11,11% 15,38% 6,25% 4,00% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

% 5,00% 10,00% 5,56% 11,54% 9,38% 12,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 6,00 

% 15,00% 15,00% 11,11% 15,38% 12,50% 24,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 4,00 0,00 1,00 2,00 4,00 5,00 

% 20,00% 0,00% 5,56% 7,69% 12,50% 20,00% 

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 

% 15,00% 10,00% 11,11% 7,69% 12,50% 12,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A tartósan munkanélküliek száma sem mutat jelentős eltérést a 2016-os adatokhoz képest. 

Kedvező változás, hogy csökkent a nők aránya a 180 napnál hosszabb ideje álláskeresők körében a 

2016-os adatokhoz képest. 
  

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek aránya 

(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül (TS 058) 

% % 

2016 40,00 50,00 

2017 25,00 20,00 

2018 44,44 12,50 

2019 50,00 46,15 

2020 59,38 36,84 

2021 44,00 45,45 

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

 

A regisztrált munkanélküliek száma a 2016-os adatokhoz képest csekély mértékben nőtt, 20 főről 

25 főre. Ez minimális növekedés, hiszen Pogány lakossága is megnövekedett a 2016-os év óta. A 

regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerinti bontásban nem változott jelentősen a 

korábbi évekhez képest: legtöbben a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők 

közül kerülnek ki és  a legkevesebben vannak a  8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek. Ebből 

tisztán kitűnik, hogy nem az alacsony iskolai végzettség az oka, hogy a nyilvántartott álláskeresők 

nem tudnak elhelyezkedni. A településen a munkanélküliek körében nem jellemző a nyolc 

általánosnál alacsonyabb végzettség, nagy részük inkább a több mint nyolc általánost elvégzettek 

köréből kerül ki. Azok a személyek, akiknek mindössze általános iskolai végzettsége van, szintén 

nem jelentős százalékot tesznek ki. Ennek oka lehet, hogy a betanított munka még mindig 

kelendőbb a szakmunkánál. 

 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 20 2 10,00% 2 10,00% 16 80,00% 

2017 20 2 10,00% 2 10,00% 16 80,00% 

2018 18 1 5,56% 5 27,78% 12 66,67% 

2019 26 2 7,69% 4 15,38% 20 76,92% 

2020 32 1 3,13% 2 6,25% 29 90,63% 

2021 25 1 4,00% 3 12,00% 21 84,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 

 

A hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő visszakerülése érdekében az önkormányzat 

közfoglalkoztatással igyekszik segíteni a munkavégzéshez kapcsolt, munkajövedelemmel járó 

foglalkoztatást. A közfoglalkoztatás három területen valósul meg Pogányban: 

- Startmunka Mintaprogram 

- Első Munkahely Garancia program 

- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 

 

Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel támogatottak és a  közfoglalkoztatottak száma 2016-

tól folyamatosan csökken. Ez pozitív, hiszen a korábbi évek közfoglalkoztatásban résztvevői közül 

szinte mindenki elhelyezkedett a munkaerő piacon. 2022-ben 5 fő, 2023-ban 3 fő a 

közfoglalkoztatotti létszám.  

 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai eszközökkel 
támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalkoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 18 18 

2017 42 18 

2018 20 16 

2019 13 11 

2020 29 9 

2021 13 9 

2022  3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  
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A településünkön munkalehetőség elenyésző számban található, a megoldást leginkább a 10 km-re 

található megyeszékhely jelenti, ahová helyi buszjáratokkal és gépkocsival tudnak eljutni. Az 

általános menetidő 15-20 perc, személygépkocsival Pécs akár tíz perc alatt is elérhető. 

Reményeink szerint a hamarosan megnyíló 100 szobás szálloda is munkahelyteremtő lesz. 

A munkanélkülieket az önkormányzat információhoz juttatja és elirányítja a Baranya Vármegyei 

Kormányhivatal Járási Kirendeltségébe. A munkaügyi központ számos eszközzel igyekszik az 

álláskeresőket visszavezetni a munka világába, úgy, mint átképzések, vállalkozóvá válás 

támogatása, közhasznú foglalkoztatás támogatása. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

A település a STARTMUNKA programból a belvíz elvezetés, az illegális hulladékrakók 

felszámolása és az Első Munkahely Garancia Programba integrálja a fiatalokat.  

A kis számú, nyilvántartott álláskereső közül elenyésző a pályakezdő álláskeresők száma, 2016 

óta. Ez nem valós probléma a településen. 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

Fő Fő 

2016 20 1 

2017 20 3 

2018 18 1 

2019 26 3 

2020 32 1 

2021 25 2 

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

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 

A településen ilyen segítő szervezet nincsen. A munkanélküliek tájékoztatása, felnőttképzésekről 

és állas ajánlatokról a település honlapján: www.pogany.hu  tájékozódhatnak, a Faluház DJP 

működik. Pécsett a munkaügyi központ segítsége vehető igénybe. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

 

Pogányban mélyszegénységi állapotok nem alakultak ki. A magukat romának vallók közül 2 fő az 

Önkormányzat dolgozója már évek óta. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Községünkben nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén. 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

Helyben, a Faluházban működik DJP pont, ahol igény szerint digitális ismeretek oktatását, 

digitális tartalmakban tájékozódást és letöltést is kérhetnek a lakók. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Az önkormányzat által folyósított pénzbeli támogatás az átmeneti segély, a temetési segély, a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a méltányossági ápolási díj. Természetbeni támogatás a 

normatív lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, a szociális tűzifa juttatás és 

a szociális alapellátások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás). A településen az álláskeresési ellátásban részesülők száma igen alacsony, nem 

jelent releváns problémát.  

 

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

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 20 2,44% 8 40,00% 

2017 20 2,42% 7 35,00% 

2018 18 2,18% 5 27,78% 

2019 26 3,08% 6 23,08% 

2020 32 3,79% 7 21,88% 

2021 25 2,93% 11 44,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A nyilvántartott álláskeresők száma megnőtt a településen. Ez a megnövekedett létszám még 

mindig messze elmarad az országos átlaghoz képest. Az álláskeresők 68% -a részesült valamilyen 

rendszeres juttatásban a 2021-es évben, tehát nem maradtak magukra a problémával küszködő 

személyek. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülők száma is emelkedést 

mutat. Az FHT-tól elesett 30 nap munkaviszonyt igazolni nem tudók számáról nincsenek adataink. 

A helyi önkormányzati rendelet alapján támogatási megvonás nem történt. 
 

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 2 10,00% n.a. - 10 50,00% 

2017 3 15,00% 5 25,15% 10 50,00% 

2018 6 33,33% 8 42,11% 11 61,11% 

2019 5 19,23% 9 32,69% 11 42,31% 

2020 5 15,63% 10 29,94% 12 37,50% 

2021 6 24,00% 10 40,88% 17 68,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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 A településen az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás nem jellemző. 

 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi 
átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 n.a. 

2017 1 

2018 1 

2019 1 

2020 1 

2021 1 

Forrás: TeIR, KSH 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

A falu összes lakóingatlanába bevezették a vezetékes vizet és az áramot, ez alól a szőlőhegyen, 

nem lakáscéllal használt présházak és hétvégi házak a kivételek..  
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A vezetékes gáz a lakások 80%-ában bekötésre került. A szennyvízhálózathoz az ingatlanok 83, 

255-a csatlakozott.. Az internet hozzáférés és a kábeltévé mindenki számára elérhető. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 
száma 
1000 

lakásra 
(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 
(TS 074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2016 404 0 0,00 18,81 76,98 92,08 

2017 405 1 2,47 18,77 78,52 92,35 

2018 405 0 0,00 18,77 79,75 91,85 

2019 405 0 0,00 18,77 82,47 92,10 

2020 406 2 4,93 18,47 83,25 91,87 

2021 409 3 7,33 18,34 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
    

 
 

a) bérlakás-állomány 

 

A településen bérlakás állomány nincs. 

 

b) szociális lakhatás 

 

A településen nincs szociális lakhatás. 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A községben nincsenek egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

A normatív lakásfenntartási támogatás tartozik a lakhatást segítő támogatások közé. Ezen ellátási 

formát a lakosság ismeri és igénybe is veszi. Mivel ez jövedelemhez kötött, nem hozható 

nyilvánosságra, ezért nincsenek adatok. Az egyéb önkormányzati támogatást igénylők száma 

szinte megduplázódott a 2016-os évhez képest. Ennek okai lehetnek: Covid, gazdasági válság. 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és természetbeni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati támogatásban  
részesítettek száma 

(TS 137) 

Fő Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. 253 

2018 n.a. 550 

2019 n.a. 388 

2020 n.a. 507 

2021 n.a. 478 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

f) eladósodottság 

 

Az eladósodottság kis mértékben jellemző.  

A községben sokaknak van lakásépítéssel, vásárlással összefüggő hitelük. A jogszabályváltozások 

okán a közüzemi szolgáltatók nem küldenek értesítést arról, mely ügyfelek tekintetében áll fenn 

fizetési hátralék, illetve kinél eszközölnek kikapcsolást. Amennyiben az ügyfél nem kér 

önkormányzati támogatást, ezen esetek a szégyen miatt előttünk ismeretlenek maradnak. 
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

A szőlőhegyi külterületen présházak, üdülőházak vannak, amelyek az ivó-és szennyvíz, valamint a 

gázszolgáltatása nem megoldott. A település belterületén 3 buszmegálló található, valamint 1 a 

falu határában, a külterületi részen. A külterületi ingatlanok részben köves, illetve részben 

aszfaltozott úton megközelíthetőek. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint ötven százalék. Pogányban telepek, illetve 

szegregátumok nincsenek, és nem áll fenn veszély, hogy a település bármely része azzá válna. 

 

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

elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb 

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

Nem található telep vagy szegregátum a településen. 

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák 

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. 

Nem található telep vagy szegregátum a településen. 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

Nincs szegregációval veszélyeztetett terület.    

0 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás pécsi székhelyű praxisról történik. Felnőtt rendelés heti 

rendszerességgel, keddenként, gyermekorvosi rendelés havonta egyszer van. Ezek az alkalmak a 

helyi igényeket kielégítik, sürgős esetben a háziorvosok pécsi székhelyen érhetőek el. A védőnő 

heti rendszerességgel látogatja a pogányi gyerekeket és kismamákat, a védőnői szolgálat a hét 

minden napján elérhető Pécsett. Fiókpatika működik a településen, heti 2 alkalommal tart nyitva. 

 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyógyszertárak és  
fiókgyógyszertárak 

száma 
(TS 110) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (TS 

135) 

db db db db Fő Fő 
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2016 0 0 0 1 n.a. n.a. 

2017 0 0 0 1 26 3,00 

2018 0 0 0 1 30 2,16 

2019 0 0 0 1 28 2,00 

2020 0 0 0 1 30 0,80 

2021 0 0 0 1 26 2,35 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 

      

A közgyógyellátottak száma nem változott a 2016-os évhez képest. Az ápolási díjban részesülők 

száma is csekély. 

 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A védőnő rendszeres szűrést végez a csecsemők, a kisgyermekek és az alsó tagozatos gyermekek 

körében, valamint a terhes kismamákat is ő látja el a helyi orvosi rendelőben. Ezen kívül évente 

kétszer egészségnapot szervez az önkormányzat, amelyen bárki ingyenesen részt vehet. 

Partnereink: ÁNTSZ, háziorvosok, védőnő, optika, Vöröskereszt, csontkovácsok, patika és 

gyógynövény alapú készítmények fogalmazói. A faluban fiókgyógyszertár működik, heti két 

alkalommal tart nyitva. Nyitvatartási ideje illeszkedik a háziorvosi rendelés idejéhez. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Öt éves kortól az óvodában iskola előkészítő, logopédiai és mozgásfejlesztési programokon való 

részvételre van lehetőség. A speciális fejlesztést és rehabilitációt igénylő személyek esetén a 

megyeszékhelyen található intézményekben vehető igénybe. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Időskorúak szociális étkeztetése a Szoceg Kft. által valósult meg. Az önkormányzat által 

fenntartott tálaló konyha biztosítja az intézményi étkeztetést a családi napközisek, az óvodások, az 

általános iskolások számára. 

Óvodás és iskoláskorúak ingyenes étkeztetése a rászorultság függvényében megoldott. A 

kisgyermekes intézményekben (családi napközi, óvoda, általános iskola) az egészséges 

táplálkozást a következő intézkedésekkel támogatják: iskolatej programmal és a szülők 

gyümölcsadományával. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen működő Sportegyesület várja futballt kedvelőket soraiba: Megye III. , öregfiúk és az 

utánpótlás gyerekcsapatokba. A faluházban TRX, Jóga, gyerektorna edzés működik. Továbbá, a 

faluházban kialakított konditermet bárki, ingyenesen használhatja. Ezentúl, rendszeresen 

csatlakozunk a Kihívás napjához és a Nemzeti Rákellenes Naphoz. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak szociális étkeztetése 

megoldott a Szoceg Kft. közreműködésével. A faluban működik a Baldauf Gusztáv Evangélikus 

Szeretetotthon, amelyben a helybéliek és a környező települések idősei kaphatnak elhelyezést.   
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g) drogprevenciós szolgáltatások 

 

A településen nem jellemző a drogprobléma. Prevenciós szolgáltatásokra nincs szükség. 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

Nem fordult elő a településen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelménye 

nem sérült. 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

 

A fent említett pénzbeni és természetbeni juttatások mind a pozitív diszkrimináció jegyében 

születtek. 

 

Pogányban nem működik Népkonyha. 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

2021 n.a. 

Forrás: Önkormányzati adat 

 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

 

Pogányban igen aktív a közösségi élet, működik Horgászegyesület, Sportegyesület, Jövő-Szövő 

Egyesület, Bokréta Hagyományőrző Egyesület, Pogány Biztonságáért Polgárőr és Tűzoltó 

Egyesület, továbbá három nemzetiségi kórus, horvát és német nemzetiségi egyesület és a 

„Pogányért” Alapítvány. Ezek a civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok az 

önkormányzattal együttműködve számos sport és szabadidős tevékenységet szerveznek a falu 

minden korosztályának, minden rétegének. Néhány ezek közül: Falufarsang, Lekvár- és szörp 

verseny, Egészség nap, Költészet napja, Majális, Pálinkaverseny, Szakmák napja,  Pogányi 

Mustra, Mikulásünnepség.  

Évek óta megrendezésre kerülnek a nemzetiségi estek. 

A civil szervezetek önálló programjai is sok falubélit megmozgatnak: Májusfaállítás, Májusfa 

kitáncolás, Cipős doboz akció. 

Az egyház közösségi életben betöltött szerepe évről-évre nő. A katolikus és az evangélikus egyház 

támogatja az augusztus 20-i Kenyérünnepet és az óvodások Márton napi programját. 



 28 

Pogányban Faluház működik, amely teret ad minden egyéni, civil, vállalkozói és egyéb közösségi 

kezdeményezésnek. Ugyanitt tart nyitva a Könyvtár, a Csorba Győző Megyei Könyvtár KSZR  

helye. A szabadidő hasznos eltöltéséhez hozzájárul a sportpálya, a kosárpálya, a Faluház 

konditerme. 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési 
intézmények száma 

(intézmény székhelye 
szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

1 igen 1 087 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

 

A nemzetiségi hovatartozás pontos adatainak meghatározására a 2011-ben készült népszámlálási 

adatok alapján nyílik lehetőség. Az adatok alapján Pogányban a nemzetiségiek száma az alábbiak 

szerint alakult: 

  
 Nemzetiségiek létszáma Pogányban  a  2011.évi népszámlálás adatai alapján  

/ 1197 fő lakosság / 
 1 roma 15 fő 

2 horvát 124 fő 

3 német 181 fő 

4 ukrán 3 fő 

5 egyéb 18 fő 

összesen 341 fő 

aránya a lakossághoz 28,4 % 

  (forrás: TeIR, KSH) 

 

 Ahogy az a táblázatból is kitűnik, a 2011-es népszámlálás során a lakosság elenyésző része (15 

fő) vallotta magát romának, így Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nem működik, nincs is rá 

igény. 

A helyi nemzetiséget főként a horvát (124 fő) és német (181 fő) nemzetiségűek alkotják, de 

mélyszegénységi probléma nem érinti őket. A működő Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és 

Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségi hagyományok megőrzésére, illetve védelmére 

törekszik. 

 A három nemzetiség, a magyar, a horvát és a német egymást segítve, békében éli mindennapjait. 

A századelőn nem volt ez mindig így, de az első vegyes házasságok megoldották a konfliktusokat. 

Jelenleg a nemzetiség önkormányzatok és egyesületek, csak úgy tudnak fennmaradni és működni, 

ha kölcsönösen segítik egymást a rendezvényeken és a mindennapi életben.   

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 
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A „Pogányért” Alapítvány, egyes baráti körök és a falu kulturális életét segítő és generáló 

önkéntes munkacsoport szervezi a községben az adományozást, az önkéntes munkákat és 

anyagilag támogatják a kulturális rendezvényeket. 

Minden évben, húsvétkor és karácsonykor a „Pogányért” Alapítvány megszervezi a cipősdoboz 

akciót, a falu lakóinak adományaiból a szegényebb sorsú családok és a nagycsaládosok számára 

készül ajándék. Egyre több rendezvényünket támogatják a helybéli vállalkozók 

 

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

megőrzésének lehetőségei; 

A Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, egyesületeivel karöltve saját énekkart hozott 

létre, amelyek a helyi és a megyei kulturális rendezvényeken is fellépnek. Saját 

nemzetiségi esteket, nyári gyerektáborokat, gasztronómiai esteket és gasztronómiai 

workshopokat szerveznek a helyi nemzetiségeknek és a falu lakóinak. 

 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

A falu helyi, zárt FB csoportjában felajánlásra kerülnek a jó állapotú bútorok, kisgépek, 

ruhaneműk és építési anyagok. A Faluház minden évben adománygyűjtést hirdet: a falu 

lakói higiéniai és testápolási cikkeket ajánlanak fel a Szeretetotthon lakóinak. Szintén a 

Faluház ad teret annak a kezdeményezésnek, hogy a helybéli nők süteménycsomagokat 

készítenek és állítanak össze a helyi pedagógusoknak és egészségügyi dolgozóknak, 

Karácsonykor 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Pogányban nincs ilyen önkormányzat, mert elenyésző számú fő vallotta magát romának a 

legutolsó népszámlálás alkalmával. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
lecsúszás megakadályozása közmunka program 

elhelyezkedési probléma álláskeresési tréning tartása, a Faluház és a DJP helyet 
biztosít álláskeresés figyelésre, segít önéletrajzot írni, 

illetve elküldeni a hirdetésre 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek  

 

A gyermekek tekintetében a 0-17 éves korosztályt figyeljük, azonban kiemelt figyelmet a 2-14 

éves korosztályra fordítottunk, mert esetükben több adat áll rendelkezésünkre az elemzéshez. Már 

fentebb is kitértünk rá: az öregedési index nagyon kedvezően alakult az elmúlt években. 

A gyermeklétszám folyamatos növekedést mutat, ez a többgyermekes családok idevándorlásának 

köszönhető. A családok gyerekvállalását, a kisgyermekes családanyák munkába való visszatérését 

segíti a két csoporttal működő családi napközi, a szintén két csoportot fenntartó óvoda és az 1-4. 

osztályig működő általános iskola. Az önkormányzat a felsorolt intézmények mindegyikét 

folyamatosan támogatja, még akkor is, ha azok nem a sajátjai. Minden szervezett kirándulásukhoz 

ingyenesen biztosítja a falubuszt, kulturális és művészeti programjaikat támogatja. A pályázati 

pénzből, két, uniós minőségű játszótér szintén a 0-14 éves korú gyerekek szórakozását és hasznos 

szabadidő eltöltését segíti. A Faluházban gyermekek számára szervezett torna van, heti 

rendszerességgel. A sportegyesület tömegsport jelleggel óvodások és kisiskolások számára 

fociedzést szervez és tart. A 0-12 éves korú gyermekek mikulás csomagot kapnak minden évben. 

  

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

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő korcsoportú 
nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 645 693 1338 48,21% 51,79% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   43 3,21% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

122 119 241 9,12% 8,89% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, 
aránya TS 017) 

19 16 35 1,42% 1,20% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó 

szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 

korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 

nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos 

helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. Pogányban halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek nem él. 
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Pogányban a hátrányos helyzetű gyermekek száma sajnos meghatározhatatlan a különböző 

közoktatási intézményekbe járás miatt, ugyanis a környéki iskolák adatai nem állnak 

rendelkezésünkre. A település óvodájába járó gyerekek közül 1 főt vettek védelembe, 

veszélyeztetett kisgyermek 12 fő él jelenleg, ők a szőlőhegyen lévő ingatlanokban laknak. Számuk 

folyamatosan változik, mert ezekben az ingatlanokban főként albérlő családok laknak. 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú gyermekek 
száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma  
(TS 115) 

Fő Fő 

2016 3 n.a. 

2017 5 n.a. 

2018 5 n.a. 

2019 0 12 

2020 1 15 

2021 1 12 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

 

A gyerekekre odafigyelnek, és a gyerekekről gondoskodnak a következő szervezetek: Esztergár 

Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, házi gyermekorvos, védőnő, családi 

napközi gondozónői, az óvodapedagógusok és a tanítók. A védelembe vett kiskorú gyermekek 

száma az elmúlt években annyira alacsony, hogy nem jelent releváns problémát. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évről évre csökken. Ezek a 

gyerekek részesülnek az önkormányzat által folyósított bérlettérítésben és nyári, ingyenes 

étkeztetésben is. A törvényi előírásoknak megfelelően számukra a tankönyv és az étkeztetés is 

ingyenes egész tanévben. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek  

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

2016 n.a. 

2017 28 

2018 26 

2019 10 

2020 10 

2021 11 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

 

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

 

A településünkön kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra és rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezményre ez idáig nem volt igény, így folyósításra nem is kerültek. 

Árvaellátásban 2021-ben és jelenleg is csak 3 fő részesül. 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők összesen 

Fő Fő Fő 

2016 2 1 3 

2017 2 0 2 

2018 1 0 1 

2019 1 0 1 
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2020 2 1 3 

2021 2 1 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

 

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az önkormányzat által folyósított 

bérlettérítést és nyári, ingyenes étkeztetést kapnak. A törvényi előírásoknak megfelelően számukra 

a tankönyv és az étkeztetés is ingyenes egész tanévben. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincsen Pogányban. 

 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

 

Külföldről visszaköltözött, magyar állampolgársággal rendelkező, 4 fő kisgyermek van , ebből 3 

fő óvodáskorú, 1 fő iskolás korú. Egyikük sem hátrányos helyzetű családban él. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településen szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincsen, így ott élő gyermekek sincsenek. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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 A településen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs. A hátrányos gyerekekre 

odafigyelnek, és a gyerekekről gondoskodnak a következő szervezetek: Esztergár Lajos 

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, házi gyermekorvos, védőnő, családi napközi 

gondozónői, az óvodapedagógusok és a tanítók. A védelembe vett kiskorú gyermekek és a 

veszélyeztetett kiskorúak száma annyira alacsony, hogy nem jelent releváns problémát. 

 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

A védőnő heti egy alkalommal jön tanácsadásra a faluba. Az egy védőnőre jutó gyermekeke 

száma lassú növekedésnek indult a lakosság növekedésével arányosan.. A hét mindegyik 

munkanapján a Pécsi Védőnői állomáson fogadja a pogányi gyerekeket. Betöltetlen státusz 

nincsen. 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti gyermekek 
száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 0 n.a. - 

2017 0 n.a. - 

2018 0 n.a. - 

2019 0 n.a. - 

2020 0 n.a. - 

2021 n.a. n.a. - 

2022 0 25 200 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Havonta egy alkalommal jön a gyermekorvos a faluba, és a védőnővel együtt tanácsadást tart, 

illetve itt rendel. A hét mindegyik munkanapján a Pécsi Gyermekorvosi rendelőben fogadja a 

pogányi gyerekeket. Betöltetlen egészségügyi álláshely nincs a faluban. A szakorvosi ellátás a 

megyeszékhely intézményeiben érhető el. 

  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

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

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

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

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

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

2021 0 0 0 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Öt éves kortól az óvodában iskola előkészítő, logopédiai és mozgásfejlesztési programokon való 

részvételre van lehetőség. Heti egy alkalommal a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő pedagógusa 

az óvodás és az iskoláskorú gyerekeket helyben fejleszti. A többi fejlesztőórát Pécsett tartja, ahová 

a szülők behordják a gyermekeiket. Az általános iskola szakpedagógusai is végeznek fejlesztést 

helyben. 

 

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

csökkentő speciális szolgáltatások; 

A gyermekjóléti alapellátások közül a Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Központ van jelen a településen. Munkatársuk havonta egy alkalommal fogadóórát tart a 

Faluházban. 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

A községben bölcsőde nem működik, mert sosem volt akkora gyermeklétszám a faluban, hogy 

indokolt lett volna ez az intézmény. Az utóbbi években erősödött fel az az igény, hogy a 

kismamák a GYES és GYED  lejárta előtt visszamennének dolgozni, ezért a településünkön 2010-

től  2 csoporttal családi napközi működik a 0-3 éves korú gyermekek számára. 

 

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

Év 
Működő, önkormányzati bölcsődei 

férőhelyek száma 
Önkormányzati bölcsődébe beírt 

gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

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

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 14 15 0 0 0 0 

2018 0 0 14 16 0 0 0 0 

2019 0 0 14 16 0 0 0 0 

2020 0 0 14 16 0 0 0 0 

2021 0 0 14 12 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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f) gyermekvédelem; 

 

2021-ben 1 fő gyermek volt védelemben. A védelembe vételt a Baranya Vármegyei 

Kormányhivatal  Pécsi Járási Hivatalának Gyámügyi Osztálya végzi. 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a községben nincsen. Szükség esetén Pécsett 

elérhető: Családok Átmeneti Otthonába való bekerülés, ingyenes jogsegély szolgálat, gyermek és 

felnőtt pszichológus, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel. 

 

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

 

Az Esztergár Lajos Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ minden évben biztosított 

kirándulást, szabadidős és sport programokat a falu gyermekei számára. Pogány rendelkezik jó 

minőségű focipályával, felújított kosárlabdapályával, kültéri ping-pong asztallal, 2 db 

akadálymentesített játszótérrel, így minden feltétel adott a mozogni és játszani vágyó 

gyermekeknek. A helyi sportegyesületnél gyerek és serdülő szakosztály is működik, és a 

Faluházban is számos ilyen jellegű program elérhető. 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

 

A hátrányos helyzetű, illetve védelembe vett gyerekek a szünidő alatt ingyenesen étkeztetést 

kapnak, a falugondnoki szolgálat kiszállítja részükre az ételt. Számukra a tankönyv is ingyenes. 

 

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

programok; 

Pogányban nincs eltérő kultúrájú gyermek. A faluban meghirdetett gyermekprogramok: 

Majális, Költészet napja, játszóházak, Mikulás ünnepség mindenki számára elérhető és 

ingyenes. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

 

Hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód követelményei nem sérültek a 

szolgáltatások nyújtásakor.   

 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

 

A pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül a következőket foglalja magában: 

Bursa Hungarica, bérlettámogatás, ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetés. 
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Pogányban csak alsó tagozatos iskola működik, ezért az önkormányzat évek óta kifizeti a 

távolsági buszra érvényes bérletet minden felső tagozatos gyermeknek. A rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülők és a nagycsaládok gyermekei a törvényi előírásoknak 

megfelelően kedvezményes étkezéshez jutnak a családi napközi, az óvoda és az iskola 

intézményeiben. Minden pogányi lakcímmel rendelkező felsőoktatásban részt vevő diák Bursa 

Hungarica támogatást kap. Továbbá, minden pogányi lakcímmel rendelkező általános –és 

középiskolás tanuló iskolakezdési támogatást kap. 

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

 

A településen hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú gyermek nincsen. Az 

általános iskolai  és a középiskolai tanulókról nincs adatunk. A megállapított hátrányos helyzetű 

gyerekek és felnőtté vált gyermekek száma 6 fő volt 2021-ben. Az óvodában integrált oktatás 

folyik, az integráltan oktatható és a beiskolázási körzetben lakó gyermekek felvétele megoldott. A 

település általános iskoláskorú gyermekei közül, 2021/2022-es tanévben 54 fő a pogányi általános 

iskola tanulója volt, a többiek Pécs különböző általános iskoláiba jártak. Pogányban integrált 

oktatás folyik, az alsó négy osztályban összevontan, német nemzetiségi oktatás felmenő 

rendszerben. Az iskolában gyógypedagógus végzettségű dolgozó van. 

 

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

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) (TS 092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2016 50 2 4,00 

2017 48 3 6,25 

2018 42 3 7,14 

2019 44 3 6,82 

2020 48 0 0,00 

2021 53 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók aránya 
az általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095) 

Fő Fő % 

2016 n.a. 1 3,57 

2017 n.a. 2 5,26 

2018 n.a. 3 7,32 

2019 n.a. 0 0,00 

2020 n.a. 0 0,00 

2021 n.a. 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
  

 
 
 

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

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

tanulók aránya 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók  
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tanulók 
száma  (TS 

096) 

a gimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 097) 

és hátrányos helyzetű 
szakiskolai és  

készségfejlesztő iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban (TS 
098) 

és hátrányos helyzetű 
szakiskolai és  

készségfejlesztő iskolai 
tanulók aránya a 

tanulók számához 
viszonyítva 

(TS 099) 

tanulók száma   
(TS 100) 

aránya a 
szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

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

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

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

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

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

2021 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 

      

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

Év 

Megállapított hátrányos helyzetű 
gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma 
(TS 113) 

fő fő 

2016 0 11 

2017 2 13 

2018 11 3 

2019 0 0 

2020 3 0 

2021 6 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
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Az óvodában 5 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő konyhai 

dolgozó van. Betöltetlen álláshely nincs. Heti egy alkalommal a Pedagógiai Szakszolgálat 

fejlesztő pedagógusa az óvodás és iskoláskorú gyerekeket helyben fejleszti. Az iskolába indulókat 

pedig megvizsgálja az iskolapszichológus. 

 
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 50 

Óvodai csoportok száma 2 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 08.01-08.30 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 
 

0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

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 

(TS 085)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 088) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 086) 

Gyógypedagógiai 
oktatásban 

részesülő óvodás 
gyermekek 

száma 
az integráltan 
oktatott SNI 
gyermekek 

nélkül (TS 091) 

Egy óvodai 
gyermekcsoportra 
 jutó gyermekek 
száma (TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2016 n.a. 2 50 1 50 0 0 25 

2017 n.a. 2 50 1 48 0 0 24 

2018 n.a. 2 50 1 42 0 0 21 

2019 n.a. 2 50 1 44 0 0 22 

2020 n.a. 2 50 1 48 0 0 24 

2021 n.a. 2 50 1 53 0 0 27 

2022 53 2 50 1 53 0 0 25 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés 
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A helyi általános iskola alsótagozatos,  4 osztályos. Nemcsak a helyi, hanem környező településekről 

is van tanulója, mert a tanítók közül 1 fő gyógypedagógus, 3 fő pedig fejlesztő pedagógiai 
képesítéssel is rendelkezik. 

 

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

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 
(TS 079) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó 

tanulók  
száma a nappali 

oktatásban  
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 084) 

db db db fő % 
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2016 0 2 1 14,00 17,86 

2017 0 2 1 19,00 15,79 

2018 0 3 1 13,67 9,76 

2019 0 4 1 12,75 13,73 

2020 0 4 1 13,50 11,11 

2021 0 4 1 11,50 6,52 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 
 

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

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (TS 
083) 

Fő 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

Hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről az oktatás, képzés területéről nem 

tudunk. 

 

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

mutatkozó eltérések; 

 

A településen négyosztályos általános iskola működik, így kompetenciamérési adatok, statisztikák 

nem állnak rendelkezésre, ezért az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltéréseket nem lehet 

kimutatni. 

 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 
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A pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül a következőket foglalja magában: 

Bursa Hungarica, bérlettámogatás, iskolakezdési támogatás, tankönyvtámogatás, ingyenes, illetve 

kedvezményes étkeztetés. 

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 

szolgáltatást igénybe 
vevő kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő gyermekek 
száma (TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. 14 

2017 n.a. n.a. n.a. 16 

2018 n.a. n.a. n.a. 16 

2019 n.a. n.a. n.a. 13 

2020 n.a. n.a. n.a. 3 

2021 n.a. n.a. n.a. 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
  

 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

jövőkép hiánya továbbtanulási tanácsadás 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Pogányban közel azonos a nők és férfiak aránya, az aktív korosztály tekintetében a férfiak, míg a 

nyugdíjas korosztály tekintetében a nők száma magasabb. 

Alapvető fontosságú az egyenlő bánásmód követelményének megtartása különösen a munka 

díjazása, a munkavállaló kiválasztása során. A nők nemükre, családi állapotukra, anyaságukra, 

terhességükre való tekintettel nem részesülhetnek diszkriminációban. 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A településen a nők kiemelt szerepet töltenek be: az önkormányzati hivatalban és a jegyzőség 

dolgozóinak 90%-a nő. A szociális intézmény szintén 90%-ban nőket foglalkoztat, ugyanígy az 

oktatási intézmények. A faluközösségi és kulturális életének mozgatórugói, az egyesületek 

megalakulásának kezdeményezői is a nők. Az egyházközösségek aktivistái szintén nők.     

A nőket hátrányos megkülönböztetés nem éri településünkön. A nyilvántartott álláskeresők közül 

a nők kevesebb százalékban szerepelnek mint a férfiak, míg a 180 napnál hosszabb ideje 

nyilvántartott álláskeresők közül a férfiak és nők azonos arányban vannak.  

  

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 2,78 1,81 2,30% 

2017 2,78 1,83 2,31% 

2018 2,33 1,81 2,07% 

2019 3,25 2,64 2,95% 

2020 4,79 2,42 3,61% 

2021 3,71 2,01 2,86% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők  (a 3.2.3. táblával 
azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek aránya 

(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül (TS 058) 

% % 

2016 40 50 

2017 25 20 

2018 44,44 12,5 

2019 50 46,15 

2020 59,38 36,84 

2021 44 45,45 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
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A településen nincsen foglalkoztatást segítő és képzési program. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Településünkön az alacsony végzettségű nőket szívesen várják a közmunkaprogramba. 

 

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

 

 Nincs ilyen megkülönböztetés. A közmunkaprogramban nem minden munka elvégzésére 

alkalmasak a nők, például ároktakarításra, belvíz-elvezetésre, illegális szemétlerakók felkutatására 

és nehéz fizikai munkák elvégzésére a férfiak alkalmasabbak, de ez a munka jellege miatt nem 

minősül diszkriminációnak, csupán fejlesztési irányadó. 

 

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 településen óvoda és családi napközi működik, ezzel is segítve a munka világába visszatérő 

nőket. Tipikus kistelepülésként sokszor a családok különböző generációi is a településen élnek, 

még ha nem is egy ingatlanban, így az unokákkal kapcsolatos feladatok közül sokat levehet az 

anyuka válláról egy aktív nagyszülő (óvodába kísérés, illetve érte menni, betegség esetén vigyázni 

rá) ingyen. Arra semmiféle statisztika nem ad támpontot, hogy gyermekvállalás miatt hány nő 

veszítette el az állását (nem vették vissza, GYES alatt megszűnt a munkáltató, stb.), így nem 

tudjuk, a munkanélküliségben releváns tényező, avagy sem. 

 

Településünkön 2010-től a nők helyzetét megkönnyítő családi napközi működik, ahol a 

munkaidő alatt biztosított a felügyelet a 0-3 éves korú gyermekek számára. 2012-ig 

térítésmentesen működött. Pogányban két csoport is működik, ez 14 férőhelyet jelent, amit mind 

be is töltöttek. Bölcsőde nincs. 

 

Három éves kor felett az óvoda jelent megoldást. A községben az óvodai férőhelyek száma 50 

fő, a csoportok száma kettő. 2022-ben a beíratott gyermekek száma 53 fő, tehát az óvodánk 

maximálisan kihasznált. 

 

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

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

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

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 14 15 0 0 0 0 

2018 0 0 14 16 0 0 0 0 

2019 0 0 14 16 0 0 0 0 

2020 0 0 14 16 0 0 0 0 

2021 0 0 14 12 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Településünkön az 1 fő védőnőre jutó 0-7 éves korú gyermekek száma 2017-ben elérte a 100 főt. 

Ez nagyon ígéretes szám, hiszen a 0-14 éves gyermekek száma 199 fő volt 2017-ben, a TEIR 

szerint. A védőnő heti egy alkalommal jön tanácsadásra a faluba. A hét mindegyik munkanapján a 

Pécsi Védőnői állomáson fogadja a pogányi gyerekeket. A védőnővel együtt a gyermekorvos 

havonta egy alkalommal tart tanácsadást a faluban. 

 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti gyermekek 
száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2016 0 n.a. - 

2017 0 n.a. - 

2018 0 n.a. - 

2019 0 n.a. - 

2020 0 n.a. - 

2021 n.a. n.a. - 

2022 0 25 200 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

A faluban nem jellemző a nőket érő és a családon belüli erőszak. 

 

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

otthona) 

 

Szükség esetén elérhető: Pécsett a Családok Átmeneti Otthonába való bekerülés, ingyenes 

jogsegély szolgálat, gyermek és felnőtt pszichológus, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti 

nevelésbe vétel. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Pogányban a falu vezetői közül: a polgármester, a jegyző, a képviselőtestület két tagja nő. A 

nemzetiségi önkormányzatok vezetői is 50%-ban, és a Faluház dolgozói 100%-ban nők. Az 

alapfokú közoktatási intézményekben 1 fő férfi, a közös hivatalban 1 fő férfi dolgozik. A falu 

kulturális programjait segítő önkéntes munkacsoport is javarészt nőkből áll. A közmunka 

programban foglalkoztatott nők ugyanolyan esélyben kerülnek be, mint a férfiak. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

Pogányban a nőket helyi szinten semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem éri, ezek a 

problémák nem jellemzőek. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kisgyermekes anyukák munkába való 

visszatérése nehézkes. 

A nők munkába való visszatérésének 

lehetőségét fenntartani a családi napközik 

fennmaradásának segítségével. 

  

  

  

  

  

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

 

 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

  

Településünkön az idősek száma kis mértékben ugyan, de évről nő. Még nem tartozunk az 

elöregedő településekhez, mert az Öregedési index 2021-ben 97, 52% volt. A nyugdíjas férfiak 

száma a településen kevesebb, mint a nőké, ez országosan jellemző. Ebből kifolyólag nyugdíjban,  

a nyugdíjszerű ellátásban részesülők nagyobb százalékban kerülnek ki a nők közül. Kivétel az 

özvegyi nyugdíjban részesülők, akik 100 %-ban nők. Az életkoron alapuló ellátásban pedig 2021-

ben kizárólag férfiak részesültek. Nyugdíjasaink egy része a már ideszületett emberek közül, más 

részük a városból ideköltözöttek közül kerül ki. Emiatt közöttük érdeklődésbeli és kulturális 

különbség tapasztalható, ezért nem sikerült eddig a nyugdíjasklubot elindítani. A nyugdíjasok 
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zömében jó anyagi körülmények között élnek, orvosi és szociális ellátásuk megoldott. A 

rendszeres háziorvosi rendeléssel és a Szoceg Kft. által biztosított jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés segítségével. 

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

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

Öregedési 
index 

%  
(TS 030) 

2016 177 199 88,94% 

2017 197 205 96,10% 

2018 198 218 90,83% 

2019 212 241 87,97% 

2020 220 243 90,53% 

2021 236 242 97,52% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 114 169 283 

2017 115 172 287 

2018 116 170 286 

2019 122 171 293 

2020 121 173 294 

2021 122 170 292 

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

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 072) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 
 (TS 134) 

2016 8 1 76 130 0 3 n.a. 

2017 5 1 80 134 0 5 1 

2018 5 1 84 134 0 5 1 

2019 4 0 93 138 0 4 2 

2020 4 0 90 140 0 5 1 

2021 4 0 92 141 0 4 0 

Forrás: 
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TeIR, KSH 
Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

Településünkön az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottságával kapcsolatos problémák nincsenek, 

2021-ben csupán 8 fő 56 év felettit munkanélkülit regisztráltunk, akik közül 2022-ben már 3 fő 

elhelyezkedett. 

 

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

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

20 20 18 26 32 25 

41-45 év (TS 042) 
Fő 1 0 2 4 2 1 

% 5,00% 0,00% 11,11% 15,38% 6,25% 4,00% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 1 2 1 3 3 3 

% 5,00% 10,00% 5,56% 11,54% 9,38% 12,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 3 3 2 4 4 6 

% 15,00% 15,00% 11,11% 15,38% 12,50% 24,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 4 0 1 2 4 5 

% 20,00% 0,00% 5,56% 7,69% 12,50% 20,00% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 3 2 2 2 4 3 

% 15,00% 10,00% 11,11% 7,69% 12,50% 12,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       

 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 
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A faluban kevés intézmény illetve álláslehetőség van, ezért a nyugdíjas korúak inkább az önkéntes 

munkákba kapcsolódnak be. Nagy számban vesznek részt a nemzetiségi egyesületetek, 

nemzetiségi kórusok munkájában. Rendszeresen látogatják a falu kulturális programjait, tevékeny 

segítői is azoknak.  Vallásukat gyakorolják, a településen van nazarénus, katolikus, evangélikus 

egyház, karitatív közösséget szolgáló munkát ezen keretek között is végeznek. A Faluházban 

„számítógépes alapismeretek” tanfolyamra van lehetőségük, amivel élnek is. Nyugdíjas klubot 

még nem sikerült alakítaniuk, ez továbbra is cél. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

 

Településünkön hátrányos megkülönböztetésről az időskorúak foglalkoztatása területén nem 

tudunk. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 

A településen az idősek a Szoceg Kft. jóvoltából a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés. 2021-ben a házi 

segítségnyújtást 10 fő vette igénybe településünk és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 

ellátottak száma 16 fő. A szociális étkeztetésben résztvevők száma 4 fő. Van rendszeres háziorvosi 

ellátás és heti 2 alkalommal fiókpatikai szolgáltatás. Pogányban működik a Baldauf Gusztáv 

Evangélikus Szeretetotthon, amely a helyi és környékbeli települések időseinek nyújt bentlakásos 

ellátást.  

Szerencsére a faluban élő nyugdíjasok jó módban élnek, jellemzően családban, nyugdíjaik 

viszonylag magasak. Az önkormányzat minden októberben, az Idősek Világnapján pénzbeni 

ajándékot ad minden pogányi nyugdíjasnak. 

.  

 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 177 0 12 5 

2017 197 0 11 3 

2018 198 0 11 3 

2019 212 0 9 3 

2020 220 0 9 4 

2021 236 0 10 4 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

Településünkön számtalan kulturális és közművelődési programon való részvételre van 

lehetőség, úgy mint: mozielőadás, színházlátogatás, múzeumi kiállítások megtekintése, könyvtár 

látogatása, különböző sportrendezvények és nemzetiségi programok. Könyvtárunk KSZR 

szolgáltatóhely  a Csorba Győző Könyvtárral kötött szerződés szerint üzemel, amely rengeteg 

előnnyel jár: negyedévente új könyvek érkeznek, folyóiratok helyben olvasására, valamint 

közművelődési programok kiajánlásával ingyenesen hozzáférhetők író-olvasótalálkozók és egyéb 

kulturális programok. Könyvtárunknak 25 fő nyugdíjas korú tagja van. A község templomaiban 

rendszeres vallásgyakorlásra is van lehetőség. 

 

c) idősek informatikai jártassága; 

 

A Faluház megnyitása óta lehetőség van számítógépes hozzáférésre. Havi rendszerességgel, illetve 

egyéni igények figyelembevételével számítógépes képzést biztosítunk nyugdíjasaink részére, 

ingyenesen. Továbbá a Faluházban DJP is működik.  

 

 

d) a generációk közötti programok. 

 

A Faluház és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében  tudásátadó, gaszto 

illetve kézműves workshopokon vehetnek részt a fiatalabbak és tanulhatnak az idősebb 

generációtól. Az augusztus 20-i Kenyér ünnepen megszentelt és kiosztott kenyér dagasztása és 

sütése szintén tudásátadással készül: az idősebb asszonyokkal együtt készítik az érdeklődő 

fiatalok. 

  

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

településen 

 

Településünkön számtalan kulturális és közművelődési programon való részvételre van 

lehetőség, úgy mint: mozielőadás, színházlátogatás, múzeumi kiállítások megtekintése, könyvtár 

látogatása, különböző sportrendezvények és nemzetiségi programok. A Faluház által kínált 

programok ingyenesek, a Faluház megközelítése akadálymentes. A Baldauf Gusztáv 

Szeretetotthon lakói is bekapcsolódnak a falu életébe: szoros kapcsolatot ápolnak az óvoda-iskola 
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gyermekeivel Mikulás és Idősek napja kapcsán. Az otthon lakói közül többnek is volt már 

kiállítása a Faluházban. A katolikus templomban megtartott Adventi hangverseny résztvevői 

számára az otthon lakói készítik az ajándékokat. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

elmagányosodás elszigetelődés ellen  képzés, nyugdíjas klub, érdeklődésüknek megfelelő 
kulturális program 

  

  

  

  

  

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

  

Fogyatékos személy az, 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.  

Megváltozott munkaképességű az a személy, aki rehabilitációs ellátásban részesül, illetve aki 

2011. december 31-én III. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 

szociális járadékban részesült. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 24 34 58 

2017 24 32 56 

2018 21 30 51 

2019 19 29 48 

2020 20 27 47 

2021 19 24 43 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Pogányban a tényleges fogyatékkal élők száma elenyésző, megváltozott munkaképességű lakos 

2021-ben 43 fő volt, amely, az előző évekhez viszonyítva egyre kevesebb főt jelent. Számukra 

szükség lenne olyan jellegű munkákra helyben, amivel ki tudnák egészíteni a jövedelmüket. 

  

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

 

Pogányban a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűek mind nyugdíjszerű ellátásban 

részesülnek, nem tartanak igényt a közfoglalkoztatásban lévő munkára. A falunak nincsenek olyan 

intézményei, ahol foglalkoztatni lehetne őket, de a közeli megyeszékhelyen van erre lehetőség. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

 

A Faluházban működik DJP , ott segítséget kaphatnak az állást keresők pl. önéletrajz, motivációs 

levél elkészítésében, valamint álláshirdetések keresésében. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Pogányban hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén, a fogyatékkal élők körében 

nem tudunk. 

 

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

 

A falunak nincsenek ilyen intézményei, de Pécsett igénybe vehetőek. A településen lévő 

szolgáltatáshoz (kivéve az önkormányzati hivatal és a posta) és kulturális programhoz 

hozzáférnek, mert ezek helyszínei nagy arányban akadálymentesek.  
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az önkormányzat csak kifejezetten fogyatékkal élők számára nem alakított ki sem pénzbeli, sem 

természetbeni ellátási formát, ilyen jellegű pozitív diszkrimináció nincs, de valamennyi a szociális 

rendeletben szabályozott támogatást (átmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, 

szociális alapszolgáltatások igénybe vétele, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási 

díj) igénybe vehetnek. A jövedelemhatárok megállapításakor ugyanakkora kedvezményt élveznek. 

A közgyógyellátás rendszerében a fogyatékkal élők alanyi jogon részesülnek. Ápolásuk esetén a 

közeli hozzátartozó alanyi jogú ápolási díjban részesülhet. A fogyatékkal élők pénzbeli ellátását – 

fogyatékossági támogatás - a Magyar Államkincstár nyújtja orvos szakértői igazolás alapján, ezen 

a területen az önkormányzat hatáskörrel nem rendelkezik. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

 

A faluban lévő orvosi rendelő és fiókgyógyszertár akadálymentesített. 

 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

 

A Faluház, az óvoda, iskola, az orvosi rendelő és a fiókgyógyszertár épületében való bejutás 

akadálymentes. A posta és az önkormányzati hivatal épülete még nem, ezt jövőbeni pályázatból 

szeretné az önkormányzat akadálymentessé tenni. 

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

 

A sportpálya és a helyi bolt is akadálymentes, ez főleg a focimeccsek látogatásánál fontos. Mivel a 

Faluház akadálymentes, mindenféle kulturális és információs szolgáltatáshoz hozzáférhetnek a 

fogyatékkal élők. A falu mindkét játszótere akadálymentesített. Sajnos az önkormányzati hivatal 

és a posta épülete még nem az. 

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

 

Az önkormányzati intézmények, mint munkahelyek akadálymentességéről a fenti pontokban volt 

szó, a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon, mint munkahely, akadálymentes. 

 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

 

A falu járdái nagyon rossz állapotban vannak, keskenyek és nem biztonságosak, ezért nem 

tekinthetjük őket akadálymentesnek. Az önkormányzat saját tulajdonba vette a veszélyes, 900 
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méteres részt, és 2023-ban, saját erőforrásból felújíttatja. A Szent Márton park és a 3 játszótér 

akadálymentesített. A településen 11 pár autóbuszjárat közlekedik, ezek némelyike már 

akadálymentesített. 

 

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

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

 

A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások nincsenek a településen. 

A közeli megyeszékhelyen van nappali intézménye a fogyatékosoknak. 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma  

(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

 

Kifejezetten a fogyatékosokra vonatkozó pozitív diszkrimináció nincs a településen. 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

Pogányban a tényleges fogyatékkal élők száma elenyésző, ők  a Szeretetotthonban élnek, így 

nem kell a sajátos igényeknek megfelelő programokat szervezni. 

 

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

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

Nincsenek ilyen problémák. 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Azonnali beavatkozást igénylő probléma nincs a településen. Az előírt anyagi ellátást minden 

érintett megkapja. 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

akadálymentesség nem teljes pályázatból kívánjuk megvalósítani a posta és az 
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önkormányzat akadálymentesítését. 

járdák rossz állapota 2023-ban saját erőből járdafelújítás 

  

  

  

  

 

 

 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kerekesszékkel közlekedő, kerékpározó 

emberek nem tudják használni a belterületi utak 

nagy részét, mert életveszélyes, 

balesetveszélyes állapotban vannak 

Belterületi utak felújítása 

A gyalogosan közlekedők nem tudják használni 

a balesetveszélyes járdaszakaszt. 

A 900 m-es, balesetveszélyes járdaszakasz 
felújítása, 2023-ban, saját erőből. 

 
 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma); 

 

A civil szféra aktívan részt vesz a közösség életében, minden célcsoportot megszólítva. 

Találhatunk közhasznú egyesületet, civil szerveződést, de spontán akciókat is. Minden civil 

szerveződés jó kapcsolatot ápol a települési önkormányzattal. Ide tartozik a Jövő-Szövő Egyesület, 

a Pogány Biztonságáért Polgárőr Egyesület, a Sportegyesület, a Pogányi Német Vegyeskórus, 

Pogány Menyecske Kórus, Bokréta Hagyományőrző Egyesület, „Pogányért” Alapítvány és a 

„Tavasz” Horgászegyesület. A Sportegyesület már felkarolta a tömegsport mozgalmat, részt vesz 

versenyeken és civil szervezetként pályázatot nyújt be, több pályázatot nyertek a sportpálya 

felújítására és működtetésére.. A falu mindhárom kórusa egyesületté alakult, így aktívan pályázhat 

mind nemzetiségi mind hitéleti pályázatokra a katolikus és az evangélikus egyház támogatásával. 

Az önkormányzat kulturális programjait szervezni segítő és a lebonyolításban részt vevő aktív nők 

csoportja sokat tesz a falu közösségének formálásáért. Nem nevezhetők civil szervezetnek, 

semmiféle szerveződésnek, de a civil szféra tagjaiként sokat tesznek a közösségükért. 

 

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

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

 

Nemzetiségi önkormányzat kettő is működik a településen, a Horvát és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. Mindkettő aktívan részt vesz a falu kulturális életében, pályázataikkal támogatják 

és növelik a falu összességét. A település önkormányzata tagja a Sportegyesületnek, a 
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Horgászegyesületnek, a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon egyik bizottságának is. 

Önkormányzatunk pénzbeli támogatást ad minden működő civil egyesületnek és alapítványnak. A 

Faluház helyszínt biztosít minden egyes civil program megtartásához. Minden civil egyesületnek 

és alapítványnak, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak is segít a pályázatfigyelésben, a 

pályázat megírásában és lebonyolításában. A nyári gyermektáborok is közös összefogás 

eredményeként valósulnak meg.  A katolikus és az evangélikus egyházközösség a felekezetükhöz 

tartozó gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket fogja össze, vannak olyan rendezvényeik (Márton napi 

felvonulás, Mikulás-napi ajándékosztás), amelyek az egész falunak szólnak. Az önkormányzat 

mindegyik felekezetet pénzben is támogatja, a Katolikus és az Evangélikus Egyházközséggel volt 

már közös pályázata is (zarándokutak). A falu gyerekeinek Márton-napi lampionos felvonulása a 

katolikus templomban fejeződik be, ahol a lelkész elmeséli Szent Márton életét. 

 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

 

Pogány 2013. január 1-je óta Szalántával közös hivatalt tart fenn. A járásban lévő közvetlen 

szomszédjaink polgármestereit a falu jelesebb eseményeire meghívjuk és ők is viszont. A 

település tagja a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesületnek, a Pécsi Járásnak, együttműködik 

Pécs városával a Pogány-Pécs Repülőtér kapcsán. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

 

A nemzetiségi önkormányzatok a saját nemzetiségükkel, a nagyobb kulturális rendezvényeken 

pedig az egész falu népével kapcsolatban vannak. Jó példa erre a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat adventi énekes szereplése, amikor is végig járjak a falu családjait.   

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

 

A civil szervezetek elsősorban nem esélyegyenlőségi célból jöttek létre, de a közösség minden 

célcsoportja számára kedvező a működésük. 

 

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

 

A településen található for-profit szereplők esélyegyenlőségi feladatok ellátásában való 

részvételéről nincs adatunk. Az utóbbi időben erősödik az a tendencia, hogy helyi vállalkozók 

támogatják mind az önkormányzati, mind az egyéb civil szervezetek programjait.  

 

 

 

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

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

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
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összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének 

folyamatába; 

 

Az esélyegyenlőségi program megalkotása során támaszkodtunk a civil szervezetek, a nemzetiségi 

önkormányzatok, a helyi védőnő, a szociális gondozónő, a falugondnok, az óvodavezető, az 

iskolavezető és a települési önkormányzat, a jegyzőség dolgozói és polgármester észrevételeire. 

 

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

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

HEP Fórumot. 

 

A HEP elkészítése során a helyben szokásos módon tájékoztattuk a lakosságot (zárt FB csoport, 

honlap, hirdető tábla) a program készítéséről. Az észrevételeket a Pogány Községi Önkormányzat 

alkalmazottjánál, aki a HEP készítését koordinálja, tehetik meg. A közreműködők, észrevételezők 

elektronikus úton értesültek a formálódó esélyegyenlőségi programról. A kapcsolattartás mind 

elektronikusan, mind személyesen megvalósul. Észrevételt írásban és szóban is tehetnek az 

érintettek. 

Pogány működtet HEP fórumot. 

 

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

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

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

közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

A 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 

lecsúszás megakadályozása 

 

 

elhelyezkedési probléma 

közmunka program 

 

álláskeresési tréning tartása, a Faluház 

és a DJP helyet biztosít álláskeresés 

figyelésre, segít önéletrajzot írni, 

illetve elküldeni a hirdetésre 

Gyermekek 
jövőkép hiánya továbbtanulási tanácsadás 

Idősek 

elmagányosodás elszigetelődés ellen képzés, nyugdíjas klub, 

érdeklődésüknek megfelelő kulturális 

program 

Nők 

A kisgyermekes anyukák munkába 

való visszatérése nehézkes. 

A nők munkába való visszatérésének 

lehetőségét fenntartani a családi 

napközik fennmaradásának 

segítségével. 

Fogyatékkal 

élők 

akadálymentesség nem teljes 

 

járdák rossz állapota 

pályázatból kívánjuk megvalósítani a 

posta és az önkormányzat 

akadálymentesítését 

 
2023-ban saját erőből járdafelújítás 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

A kerekesszékkel közlekedő, 

kerékpározó emberek nem tudják 

használni a belterületi utak nagy részét, 

mert életveszélyes, balesetveszélyes 

állapotban vannak 

 

A járdák rossz állapota 

 

 

Belterületi utak felújítása 

 

 

2023-ban saját erőből járdafelújítás 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák elleni diszkrimináció továbbra sem létezik.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők minden lehetséges segítséget megkapjanak. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fejlesztését, képességeik szerinti oktatását. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy hátrányos megkülönböztetés továbbra se érje őket. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindenhová akadálymentesen eljuthassanak.                                                                                                                                                                                
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

A 2023-as felülvizsgálat során a BM útmutató szerint módosult táblázat 

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

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködés 

bemutatása 

0. Település szintű probléma 
  

1 
Belterületi utak 
felújítása 

A kerekesszékkel 
közlekedő, 
kerékpározó 
emberek nem 
tudják használni a 
belterületi utak 
nagy részét, mert 
életveszélyes, 
balesetveszélyes 
állapotban vannak. 

Biztonságosabb 
kerekesszékes és 
kerékpáros 
közlekedés. 

Nincs ilyen 
dokumentum. 

MNTFS 2030 
Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

Pályázati pénzből 
belterületi útfelújítás. 

Polgármester 2024.12.31. 

Minden 
kerekesszékes és 
kerékpáros 
mozgó ember 
számára 
biztonságos 
közlekedés. 

Megnyíló 
pályázati 
forrásból 
megvalósítható. 

Sikeres 
pályázatok. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

2 

A balesetveszélyes 
900 m járdaszakasz 
felújítása 

A gyalogosan 
közlekedők nem 
tudják használni a 
balesetveszélyes 
járdaszakaszt. 
Helyette a 
forgalmas úttesten 
közlekednek. 

A gyalogosok ne az 
úttestet használják, 
mert ez közlekedési 
balesetek forrása 
lehet. 

Nincs ilyen 
dokumentum. 

MNTFS 2030 

A balesetveszélyes 900 
m-es járdaszakasz 
felújítása. 

Polgármester 2024.12.31. 

Minden gyalogos 
és babakocsit toló 
kismama a 
felújított járdát 
használja. 

Önerő. 
További, sikeres 
pályázatok 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
  

1 
Közmunkaprogramok 
működtetése 

Kevesebb a 
közmunka, mint 
amennyi szükséges 
lenne, szükség van 
új munkahelyekre. 

Megakadályozni a 
családok 
mélyszegénységbe 
kerülését. 

Nincs ilyen 
dokumentum. 

MNTFS2030 

A 
közmunkaprogramokat 
fenntartani, megelőzés 
céljából. 

Polgármester 

2024.12.31. 
Csökken az igény a 
közfoglalkoztatásra, 
folytatjuk. 

A regisztrált 
munkanélküliek 
száma 
csökkenjen. 

Megnyíló 
pályázati 
forrásból 
megvalósítható. 

A közmunka 
program 
megtartása. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

2 

Megoldás az 
elhelyezkedési 
problémákra. 

Az álláskeresők 
nehézkesen jutnak 
vissza a munka 
világába. 

Az álláskeresők 
visszajuttatása a 
munka világába 
mindenfajta 
segítséggel. 

Nincs ilyen 
dokumentum. 

Új Roma 
Stratégia(2019-
2030) MNTFS 
2030 

Álláskeresési tréning 
tartása. A Faluház és a 
DJP helyet biztosít 
álláskeresés 
figyelésére, segít 
önéletrajzot és 
motivációs levelet írni, 
illetve elküldeni a 
hirdetésre. 

Polgármester 

2024.12.31. 
Folyamatosan 
csökken az 
álláskeresők száma. 

A település 
álláskeresői 
találjanak 
munkát. 

A Faluház 
dolgozóinak 
mentorálásával. 

A Faluház 
dolgozóinak 
folyamatos 
segítése. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 
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  A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködés 

bemutatása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
  

1 Jövőkép 

A társadalomban 
fellelhető 
gazdasági, oktatási 
problémák miatt a 
fiataloknak nincs 
jövőképe. 

A fiatalok hiányos 
jövőképének 
kiegészítése 
továbbtanulási 
tanácsadók 
segítségével. 

Nincs ilyen 
dokumentum 

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

Továbbtanulási 
tanácsadás a 
jövőképhiányos 
gyermekeknek. 
Lehetőségek 
ismertetése. 

Polgármester 2024.12.31. 

15 év feletti 
gyerekeknek 
alakuljon ki 
jövőképe. 

A Faluház 
dolgozóinak 
mentorálásával. 

A Faluház 
dolgozóinak 
folyamatos 
segítése. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

III. A nők esélyegyenlősége 
  

1 
Munkába való 
visszatérés 

A kisgyermekes 
anyukák munkába 
való visszatérése 
nehézkes. 

A nők munkába való 
visszatérésének 
lehetőségét 
fenntartani a családi 
napközik 
fennmaradásának 
segítségével. 

Nincs ilyen 
dokumentum 

MNTFS 2030 Nők 
és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

A családi napközi Pécs 
és Környéke Szociális 
Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ 
Családi Bölcsőde 
Hálózatának és a helyi 
önkormányzat 
fenntartásban 
működik. 

Polgármester 2024.12.31. 

A kisgyermekes, 
dolgozni akaró 
nők 
visszamehessenek 
dolgozni. 

Állami és 
önkormányzati 
erőforrások. 

A 3 év alatti 
gyermekek 
intézményszerű 
nappali ellátása 
legyen 
megoldott. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
  

1 
Elmagányosodás, 
elszigetelődés. 

Nincsenek idős 
klubok, ahová 
eljárhatnának a 
nyugdíjasok. 

Az időskorúak 
elmagányosodásának, 
elszigetelődésének 
megakadályozása. 

Nincs ilyen 
dokumentum 

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

Igény szerint képzések, 
az érdeklődésnek 
megfelelő kulturális 
programok szervezése. 

Polgármester 

2024.12.31. 
Idősek 
beintegrálódtak az 
énekkarokba, 
programokba. 

Elmagányosodó, 
elszigetelődő 
nyugdíjasoknak 
legyenek 
tartalmas 
programok. 

A Faluház 
dolgozóinak 
mentorálásával. 

A Faluház 
dolgozóinak 
folyamatos 
segítése. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
  

1 Járdák felújítása 

Minden lakó és a 
nehezen mozgó 
emberek számára 
nehézkes a rossz 
minőségű járdán a 
közlekedés. 

Könnyebb, 
biztonságosabb 
gyalogos közlekedés. 

Nincs ilyen 
dokumentum. 

Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) Idősügyi 
Nemzeti Stratégia 
(2010-2022), 
(2023-2024) 

A 900 m-es , 
balesetveszélyes 
járdaszakasz felújítása 
önerőből. 

Polgármester 2024.12.31. 

Minden lakó és 
nehezen mozgó 
ember számára 
biztonságos 
közlekedés a 
járdákon. és ne az 
úttesten.. 

Önerő. 
Későbbi, sikeres 
pályázatok. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 

2 Akadálymentesítés 

A nehezen mozgó 
és a fogyatékkal 
élő emberek 
számára nehézkes 
a hozzáférés a 
postai és az 
önkormányzati 

Cél a posta és az 
önkormányzat 
bejáratának 
akadálymentesítése. 

Település 
Fejlesztési Terv 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-
2022), (2023-
2024) Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-
2025) 

Az önkormányzat és a 
posta épületének 
bejáratához 
akadálymentesített 
feljáró építése. 

Polgármester 2024.12.31. 

Minden nehezen 
mozgó ember 
számára 
akadálymentes 
legyen a postai és 
az önkormányzati 
ügyintézés. 

Önerő. 
További, sikeres 
pályázatok. 

Nincs ilyen 
együttműködés. 
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  A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködés 

bemutatása 

ügyek intézéséhez. 

 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot 

hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

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

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

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

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

évenkénti felülvizsgálata, 
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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 aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 

előkészítése képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) 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.  
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A HEP Fórum működése: 

 

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

esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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. 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok vezetői, 
önkormányzat, képviselője, 

partnerek képviselője 
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A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

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

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

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

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 

 

 

3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

3.4 Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
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A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármester felel. 

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 

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

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

Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

 

 



 



 








