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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 
rendelkezéseivel, Devecser Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az Önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési 
tervből áll. A helyzetelemzésben kerültek meghatározásra a településen élő hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és 
fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, 
szociális és területi mutatói, a város esélyegyenlőségi problémái. 
 
Az Önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a Korm. rendelet 1. 
§ (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készítette el az EMMI rendelet 1. mellékletben 
meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten rendelkezésre álló 
statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével.  A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
helyzetelemzése alapján összeállított intézkedési terv 5 évre szól az EMMI rendelet 3. 
mellékletében meghatározott forma szerint, melynek teljesülését a Képviselő-testület 2 évente 
felülvizsgálja. 
 
Az intézkedési tervben került meghatározásra, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi 
problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség. Az 
intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként került bemutatásra a tervezett intézkedések, 
azok elvárt eredményei, fenntarthatósága, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrások, valamint a 
végrehajtás ütemezése és felelősei. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése 
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
 
Jelen helyzetelemzés a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
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A település bemutatása 
 
Devecser, a Dunántúl egyik legősibb kultúrterületén létrejött település, a Somló hegy 
tőszomszédságában, meghatározó jelentőségű közutak találkozásánál, valamint a Budapest-
Szombathely vasútvonal mentén fekszik. Határában talált régészeti leletek bizonyítják, hogy az 
őskorban és az ókorban is lakott terület volt. 
 
Devecser az Árpád-kor óta ismert település, a középkorban a mai város határában legalább öt kis 
falu – Devecser, Kisdevecser, Szék, Meggyes és Patony – terült el, melyek a XII-XIII. század 
fordulóján alakultak ki, s a Pécz nemzetségből származó nemesi családok birtokolták, akiket a 
faluról Devecserieknek neveztek. A település neve személynévi eredetű, elképzelhető, hogy a 
nevet adó Devecser nevű birtokos a család korai őse volt. A XIII. század utolsó negyedében 
Devecseri Imre fia, Márton az ugyancsak Pécz-nembeli Apor országbíró helyetteseként 
alországbíró volt, birtokai mellé királyi adományként újabb falvakat kapott. Az ettől kezdve 
jómódú középbirtokosnak számító család Devecser és Pápa körül 5-6 falu tulajdonosa volt. Ezen 
időszakhoz köthető a település első írásos említése is: 1274-ben, mint családnév fordult elő királyi 
adománylevélen, majd 1297-ben oklevelek Devecser falu nevét is említették. 
 
1333-ban már állt a Szent György vértanú tiszteletére emelt templom, feltételezhetően a mai 
templom helyén. Devecser faluban a XIV-XV. században nemcsak a Devecserinek nevezett család 
élt, hanem több más, a Pécz nemzetséghez tartozó család is: a Cseh, a Cser és a Bakos nemesi 
családok; rajtuk kívül a szomszédos falvakban élő Hanyi és Ughy családok is rendelkeztek 
birtokrészekkel. A XIV. század második felében Devecseri Jánost, Márton alországbíró 
leszármazottját Csóron ragadványnévvel illették az oklevelek, amely ettől kezdve utódjai 
családneve lett. 
 
A Devecseri Csóron család tagjai a XV. század első évtizedeitől kezdve Veszprém vármegye 
életében egyre jelentősebb szerephez jutottak: Devecseri Csóron Lajos 1439-ben Veszprém 
vármegye alispánja, fia, Devecseri Csóron Gergely pedig Veszprém vármegyei alispáni hivatal 
betöltése (1478-1484) mellett Zala vármegye alispánja is volt. Az ő fia, Devecseri Csóron II. Márton 
a XV. század utolsó éveiben Veszprém vármegye negyedik leggazdagabb középbirtokos nemese 
volt; ekkorra már eltűntek a Cseh, a Cser és a Bakos nemesi családok Devecserből, s a birtokok 
többsége a Devecseri Csóron család kezére jutott. 
 
A XVI. század első éveiben Devecseri Csóron András vette át a devecseri várbirtokot és 
várkastélyt. Azonban 1508-ban összeverekedett Bakócz Tamás esztergomi érsek embereivel, s 
mivel ez II. Lajos székesfehérvári koronázása idejére esett, királyellenes látszata volt. Ezért a király 
országgyűlési határozattal összes birtokaitól megfosztotta Devecseri Csóron Andrást, és azokat 
Bakócznak adta. 1521-ben került ismét Devecseri Csóron András tulajdonába az ősi birtok; aki ezt 
követően gyors karriert futott be: 1524-ben Sümeg várának várnagya, s egyúttal Veszprém 
vármegye alispánja lett. Az alispánná előlépett Devecseri Csóron András ősi családi és nemzetségi 
birtokán, Devecserben helyreállította az udvarházat, a mai Esterházy várkastély alapját képező 
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építményt. 1530-ban megkapta a veszprémi várnagyságot, majd 1534-ben a tihanyi apátság 
gubernátora lett. A törökkel való küzdelmek során a hétszer megtámadott Sümeg és Devecser – 
mely szintén a végvárrendszer tagjának számított – várait mindannyiszor sikeresen megvédte, a 
támadásokat visszaverte. Folyamatos birtokszerzései révén Veszprém megye legnagyobb 
földbirtokosává vált, s emellett zalai főispánként hatalmas birtokokkal rendelkezett Zala 
megyében, Fejérben és Somogyban is, majd a Somló várának megvásárlásával Vas megye egyik 
legnagyobb földbirtokosává lett. Élete végén királyi biztosként működött Szlavóniában, 1552-ben 
hunyt el hatalmas vagyonát fiára, Jánosra hagyva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devecseri Csóron János folytatta apja birtokszerző politikáját, azonban 1584-ben bekövetkezett 
halálakor nem rendelkezett fiú utóddal, így birtokainak egy részét Margit lányára, Nádasdy 
Kristóf feleségére, másik részét Anna lányára, Gyarmati Balassi István feleségére hagyta. Az így a 
Nádasdyak kezére került Devecsert 1628 körül szerezték meg a tata-pápai grófi ághoz tartozó 
Esterházyak szolgálatuk jutalmaként. A birtokosváltás sem Devecser, sem a kastély életében nem 
hozott különösebb változást. Földesurai távol éltek, az uradalmat a tiszttartók, az őrséget a királyi 
kapitány irányította. A török kiűzése utáni időkben a Dunántúl belső területein lévő végvárakhoz 
hasonlóan Devecser is elveszítette katonai jelentőségét. Maga a kastély csak a Rákóczi-
szabadságharc éveiben játszott csekély szerepet, 1704-ben Károlyi Sándor, 1705-től 1709-ig 
Esterházy Antal kuruc generális egyik székhelye volt. A szatmári béke után mindezért pár 
évtizedre idegen kézbe került a birtok, majd a XVIII. század közepétől ismét visszakerült az 
Esterházyakhoz. 
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A török háborúk után előnyös fekvésénél fogva – a Bakony és a Kisalföld, két eltérő gazdasági 
jellegű terület találkozásánál fekszik – élénk kereskedelmi élet bontakozott ki Devecserben, s a 
környék jelentős kereskedelmi központjává vált. 1760-ban tartották meg az első országos vásárt a 
településen, majd 1794-ben Devecsernek hetivásár tartási jogot szerzett Esterházy Károly püspök. 
A község területén különböző céhek alakultak ki és virágzottak. Ismertek voltak a szabó és a 
csizmadia céhek, melyek távolabbi vidékek vásárain is sikerrel árusítottak. A község a várkastély 
tövében a Torna patak vize mellett épült fel. A korabeli híradások több pusztító árvízről szóltak, 
melyek közül az 1787-es és az 1801-es volt különösen súlyos. A település fejlődését visszavetették a 
többszöri tűzesetek is. Rendkívül pusztító volt az 1756-os, melyben 59 lakóház égett le, s az 1783-
as, melyben 176 lakóház vált a tűz martalékává, valamint az 1801-es, melyben 105 ház semmisült 
meg. Az árvizek, tűzvészek és a járványok pusztítása mellett 1810. januárjában nagy földrengés 
remegtette meg a község házait, sok ház összedőlt. A gyakori természeti csapások, valamint az 
Esterházy nagybirtok hűbérúri kötelmei miatt Devecser fejlődése igen lassú volt. 
 
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban fegyvert fogott Devecser és a környék lakossága, 
s a pápai nemzetőrség parancsnokságának vezénylete alatt több csatában vettek részt. 1848 júliusa 
a paraszti zavargások időszaka volt Veszprém vármegyében is, így Devecserben is. Július első 
napjaiban a lakosság az uradalmi kocsmát foglalta le lakossági bormérés számára, majd július 24-
én az uradalommal addig közösen használt legelőt akarták elfoglalni, s az ez ellen fellépő bírót el 
akarták fogni, hogy megalázzák hivatalában. A fent említett nemzetőrség mellett a 
belügyminiszter elrendelte az „önkéntes honvédség” felállítását, azonban a devecseriek részvételét 
tanúsító lajstromok nem mind maradtak fenn, így nincs pontos adat a reguláris seregben való 
részvételről. A magyar történelem dicstelen napjai közé sorolható az az 1849. április 27-i nap, 
amikor a településen keresztül vitték többek között gróf Batthyány Lajost Ausztria felé. Délben ért 
a császári lovasok által kísért menet Devecserbe, s itt ebédeltek meg a helyi vendéglőben. 
 
A mai város kialakulása a kiegyezéstől a XIX. század fordulójáig tartott. A helyi céhek nem bírták 
felvenni a versenyt a gyorsabb ütemben iparosodó városok – elsősorban Pápa – fejlettebb iparával, 
ezért lassan hanyatlásnak indultak, később teljesen meg is szűntek. 1882 és 1884 között 
tanítóskodott Devecserben Gárdonyi Géza. Búskomor napjait a Hosszú hajú veszedelem és a 
Zivatar Pékéknél című művében örökítette meg, utóbbihoz személyes élményeket szolgáltatott egy 
be nem teljesedett szerelem a helyi pék leánya, Gergely Katica iránt. 
 
Az első világháború idején a polgári-iparos társadalom a Jótékony Nőegylet vezetésével 30 ágyas 
kis katonai kórházat rendezett be, ahova 1914 novemberében meg is érkeztek az első sebesültek. 
Emellett 1914 novemberétől egy éven keresztül katonai lókórház is működött a településen. 1916-
ban a hadifontosságú bronz miatt nagy nézőközönség jelenlétében emeltek le és vittek el a 
katolikus templom tornyából három harangot. A háború vérmalma nem kímélte a helyieket, 79-en 
haltak hősi halált, megrokkant 26 férfi, s 100 férfi volt hadifogságban. 
 
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom eseményei Devecsert is elérték, november 5-től 
megszervezték a nemzetőrséget, decemberben megalakult a Népjóléti Bizottság. Az 1919. március 
21-én kikiáltott „proletárdiktatúra” hatalomátvétele után érkezett a településre Hetzl József, a 
devecseri járás teljhatalmú kormánybiztosa. 1919. április első napjaiban lezajlottak a 
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tanácsválasztások, megalakultak a direktóriumok. A járási direktórium élére Hetzl Józsefet, a 
községi élére Erhardt Józsefet választották. Május 5-én – az országban terjedő, a proletárdiktatúra 
összeomlásáról szóló rémhírek hatására – a Polgári Körben megindították az „ellenforradalmat”, s 
csatlakozásra szólították fel a környező községeket is. A felhívásra a járás szinte valamennyi 
községében fegyverkezett az ellenforradalmi érzületű lakosság. Azonban a Pápáról, Veszprémből 
és Ajkáról érkezett „vörösök” leverték a „fehér ellenforradalmat”. A Magyar Tanácskormány 1919. 
augusztus 1-jei lemondásának híre gyorsan eljutott Veszprém megyébe is, augusztus 12-én 
letartóztatták a devecseri „vörösöket”, s kivégezték őket. 
 

1940-ben súlyos természeti csapások zúdultak Devecserre. Március 12-én az előző napi olvadások 
után elöntötte a Füzest és a Hunyadi utcát a betörő áradat, majd másnap újra kiáradt a Torna 
patak. Több ház összedőlt, behatolt az áradat a Süttő-malomba és a Friebert-kertészet üvegházába. 
Majd néhány hónappal később ismét kilépett medréből a patak, újra elöntötte a kastélyparkot, s 
néhány ház összedőlt. A második világháborús katonai veszteségeket csak az 1980-as évekre 
sikerült összegyűjteni. Összesen 1108 személyről volt megállapítható, hogy katonai cselekmények 
során vesztették életüket, emléküket egy 1985-ben állított kopjafa őrzi a régi katolikus temetőben. 
 
A háborús eseményeket követő legnagyobb jelentőségű esemény a földosztás volt. 1945. március 
végén a Devecserben székelő szovjet katonai parancsnokság utasítására 2-3 napon belül felosztotta 
a helyi földigénylő bizottság a devecseri Esterházy-uradalom mindegy 1200 katasztrális hold 
birtokát. 
 
Az 1956-os forradalom első helyi eseménye október 26-án zajlott, ekkor vidéki tüntetők 
gyülekeztek a szovjet hősi emlékműnél, melyről elsőként a vörös csillagot rántották le, később 
pedig az emlékmű betonoszlopát egy lánctalpas földgyalu segítségével. 27-én megalakították a 
községi Forradalmi Tanácsot, majd másnap sor került a „nemzetőrség” megalakítására. Az 
országos események hatására november 5-én a Forradalmi Tanács átadta a hatalmat a szovjet 
segítséggel visszatérő régi apparátusnak. 
 
1950. október 22-től 1968. december 31-ig önálló tanács és hivatali szervezet működött 
Devecserben. 1969. január 1-jei hatállyal Devecser és Pusztamiske községek területén községi 
közös tanács alakult meg devecseri székhellyel, majd 1970. január 1-jével a járási tanács székhelyét 
Devecserből Ajkára telepítették át, s Devecser nagyközségi rangot kapott. 
1971. szeptember 8. Devecser évszázados történetének egyik jelentős dátuma volt, ekkor megszűnt 
a közel ötszáz éves devecseri járás és Devecser, mint járási székhely – a járás székhelye Ajka lett. 
Az 1970-80-as években az iparilag fejlettebb Ajka nagyobb vonzerőt jelentett a gazdasági élet 
valamennyi szereplője számára, így Devecser csak lassan tudta a szocializmus „örökségét” lerázni.  
 
A várost ma kevesebb, mint 5000-en lakják. Devecser 1997. július 1-én kapta vissza régi rangját, 
Göncz Árpád akkori köztársasági elnök újra várossá nyilvánította. A város arculata, összetétele és 
a gazdasági helyzete a rendszerváltás óta sokat változott. Újra betölti az elmúlt évtizedekben 
felejteni látszódó térségközponti szerepét.  
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2010. október 4-én átszakadt az Ajkai MAL ZRT. iszaptározó gátja és hatalmas mennyiségű, erősen 
lúgos kémhatású vörös iszap öntötte el a települést. Ez az esemény gyökeresen megváltoztatta a 
város mindennapi életét.  
 
A város egészen 2011-ig az ajkai kistérséghez tartozott. Ez változott meg a 2010. évi CXLIX. 
törvénynek köszönhetően, mely alapján 2011. január 1-jével az Ajkai kistérségből kivált 27 
település, létrehozva az új Devecseri kistérséget, melyhez a korábbi teljes Ajkai kistérség 
településeinek nagyobb, lakosságának azonban csak kisebb része került. 
 
A Belügyminisztérium álláspontja szerint egyrészről azért volt szükség a kistérség létrehozására, 
mert a 2010. október 4-i gátszakadással Magyarország legnagyobb természeti, társadalmi és 
gazdasági pusztulását elszenvedett településeket minden létező módon és eszközzel segíteni kell. 
A térség újjáépítése kiemelt támogatást, azonnali és hatékony beavatkozásokat követel meg.  
 
Az újonnan megalakult Devecseri kistérség egy, a térség történelmében már egyszer megvalósult 
formáció újbóli létrejöttét jelenti. Ugyanis Devecser jelentős mezővárosi hagyománnyal rendelkező 
település, melynek a korábbiakban jelentős közigazgatási szerepköre is volt járási székhelyként. 
Devecser 42 év után újra járási székhely is egyben. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri 
Járási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) 28 település (Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, 
Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, 
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, 
Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid) és több mint 15 ezer lakos 
tartozik. Lakónépesség szám alapján a megye legkisebb járása. A Hivatalon belül Kormányablak 
Osztály; Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály; Foglalkoztatási Osztály; Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály működik. A Hivatal a jogszabályban meghatározott 
feladatait látja el illetékességi területén a járás és Devecser város lakosságának megelégedésére. 
 

A település nevezetessége a XVI. századi Várkastély és a hozzá tartozó kastélypark. Az itt található 
„Kastély-könyvtár” országosan híres a maga szépségéről. 
 
Az Önkormányzat a város múltját nem feledve, a múltban történt események megemlékezéseként 
emlékhelyeket hozott létre. 
 
Az Emlékparkban található a Világháborús Emlékmű a „Turulmadár”, mely a világháborúk 
devecseri hőseinek és a történelem során elhurcoltaknak állít emléket. Itt található a leendő 
trianoni emlékhely részét képező hármashalom és a középső halomból kiemelkedő kettőskereszt. 
Az Emlékezés Kopjafája, amely a vörös iszap által elöntött utcák neveit tartalmazza egy-egy 
utcanév táblával. 
A Makovecz lakóparkban található az Újjászületés Kápolnája nem feledve a vörös iszap okozta 
károkat, lelki békét adva a károsultaknak. 
A Deák téren az 56-os emlékmű található. 
A diabétesz emlékmű, „Életfa” a Művelődési Ház előtt áll. 
A városban több helyen emléktáblák őrzik a múlt főbb eseményeiről történő megemlékezést. 
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A Somló hegy országos – sőt, talán mondhatni – nemzetközi hírű turisztikai központ. A SOMLÓ és 
környéke BORÚT EGYESÜLET – amely a hegy és környékének szakmai, kulturális programjait 
koordinálja – Devecser székhellyel működik.  
 
 
Oktatási és kulturális szempontból kiemelkedő, hogy az általános iskolában művészetoktatás és 
zeneiskola működik. Továbbá, hogy az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület fenntartásával 2014 
szeptemberében megkezdte működését a városban az Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola több, 
mint húsz gyermek részvételével. A fő „tantárgy” a népi játék és néptánc. Ezen kívül 
folklórismeretet is tanítanak, melynek keretében a játékokról, táncokról, népdalokról szerezhetnek 
ismereteket az oda járó gyermekek, valamint egyéb néprajzi ismereteket népszokásokról, 
táncdialektusokról. 
 
A városban 2002-ben kialakításra került a szakorvosi – járóbeteg – szakellátás, ami jelenleg az 
alábbi szakmacsoportokban biztosít szakellátást: 

• Fül-orr-gégészet, 
• Gyermekgyógyászat, 
• Szemészet, 
• Nőgyógyászat, 
• Sebészet, 
• Fizioterápia és gyógytorna, 
• Reumatológia.  

 
Városunk mentőállomással és kórházzal nem rendelkezik. Viszont négy vegyes háziorvos, egy 
fogorvos, egy szakorvosi rendelőintézet és egy gyógyszertár működik a városban. 
 
Az Ajkai Rendőrkapitányság Devecseri Rendőrőrse látja el a közbiztonsági feladatokat, a 
járőrszolgálatot és a körzeti megbízotti feladatokat. 
 
A város önkéntes tűzoltó egyesülete 145 éves múltra tekint vissza.  
 
A városi polgárőr egyesület is hosszú – hosszú évek óta segít az itt lakók nyugodtabb 
életkörülményeinek biztosításában. 
 
A városban bankfiók, takarékszövetkezet, posta, kettő nagyobb ABC, három kisebb élelmiszerbolt, 
három pékség, papír-írószerbolt, kettő ruha-cipő bolt, ajándékbolt, játékbolt, kettő virágüzlet, 
optikai bolt, kettő vasműszaki bolt, üzletlánc bolt, cukrászda várja a vásárlókat.  
 
Devecser mezőgazdasági központ, és élelmiszer-feldolgozás szempontjából is jelentős volument 
képvisel. Ipari tevékenysége inkább szolgáltató jellegű.  
 
A városban vasútállomás, buszmegálló, parkoló található. A város belterülete csatornázott, így az 
infrastrukturális viszonyok kiépítettsége közel 100 %-os. 
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A népességszám változása 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt 
tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek együttes száma. 
 

Megállapítható, hogy a 2012-es bázisévhez képest Devecser lakossága 2013 – 2015 években 
csökkent, míg 2016 évtől kezdve növekedés tapasztalható az előző évhez képest. Ennek ellenére 
Devecser lakossága a 2012-es évhez viszonyítva, ami 4427 fő volt 2017-évben 4298 főre csökkent, 
így az elmúlt 6 évben a település lakossága 129 fővel lett kevesebb. Ez a számadat, illetve a 
változás aránya megmutatja, hogy mekkora lakónépességre vonatkoztatva kell áttekinteni az 
esélyegyenlőség megvalósulását. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év Változás

2012 4427 bázis év

2013 4378 98,9%

2014 4330 98,9%

2015 4246 98,1%

2016 4266 100,5%

2017 4298 100,8%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Fő
(TS 0101)
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A nemek szerinti arányok a különböző korcsoportokban mást és mást mutatnak. 2016. évben 
Devecser város állandó népességének legnagyobb hányadát a 18-59 éves korosztály tette ki, 
amikor is a férfiak száma (1380 fő, 30,62 %) nagyobb volt, mint a nőké (1238 fő, 27,47 %). Ezt követi 

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

Korcsoport

Fő

Férfiak Nők

49,90% 50,10%

133 2,95%

342 300 642 7,59% 6,66%

87 71 158 1,93% 1,58%

30,62% 27,47%

137 182 319 3,04% 4,04%

303 467 770 6,72% 10,36%

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

Összesen
(TS 0301)

Férfiak
(TS 0303)

Nők
(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 2 249 2 258 4 507

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1 380 1 238 2 618

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Állandó népesség - nők életkori megoszlása
1

2

3

4

5

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása

1 2

3 4

5
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a 65 év felettiek korosztálya, ahol már az arány megfordul a nők (467 fő, 10,36 %) és a férfiak (303 
fő, 6,72 %) között. A táblázat alapján megállapítható hogy összességében az állandó lakosságszám 
nemek szerinti megoszlásában a nők vannak többen (2258 fő, 50,10%) jelen. A férfiak várható 
élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél, ami egy országos tendenciát mutat. Megállapítható az is, 
hogy a 18-59 éves kor közötti állandó népesség számottevő az alatta és felette lévő korosztályhoz 
viszonyítva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 15-17 éves gyermekek száma 2001-től – 2011-re 10 év alatt 29 fővel csökkent. A 2016-os év adatát 
összevetve a 2011-es év adatával megállapítható, hogy e korosztály száma továbbra is csökkenő 
tendenciát mutat, mivel 170 főről 158 főre csökkent. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lakosok száma 

(fő) 
(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó lakosok száma 
(fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

(TS 0401) 

2012 768 695 110,50% 

2013 777 662 117,37% 

2014 778 648 120,06% 

2015 789 638 123,67% 

2016 770 642 119,94% 

2017 716 627 114,19% 

Forrás: TeIR, KSH-
TSTAR    

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Korcsoport

Fő Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 71 62 -9

68 61 -7

60 47 -13

Összesen 199 170 -29

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

16 éves gyermekek száma (TS 0501)

17 éves gyermekek száma (TS 0502)
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A korcsoportos adatokat a korábbi évek adataival egybevetve láthatóvá válik a népesség 
öregedése, akár a lakó- akár az állandó népességen belül vizsgálódunk. Az öregedési index, a 65 év 
feletti népesség és a 14 év alatti népesség egymáshoz viszonyított 100 % fölötti aránya jelzi azt, 
hogy a város lakossága elöregedőben van. Ezt nagyon szépen mutatja be a diagram is. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év Egyenleg

2012 112 156 -44 -9,4

2013 97 110 -13 -2,8

2014 124 129 -5 -1,09

2015 101 143 -42 -9,3

2016 157 119 38 8,43

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Állandó jellegű 
odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Állandó oda-, és 
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különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma
(TS 0602)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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A belföldi vándorlások egyenlege az adott település vonzerejét tükrözi. A táblázatból 
megállapítható, hogy a 2012-es év és a 2015-ös év, valamint az a közötti években az elvándorlás 
volt jellemző, ami a 2016-os évre megfordult, hiszen az állandó jellegű odavándorlás pozitív 
számot mutat, így a településre az ideköltözés jellemző, nem pedig az elvándorlás. A belföldi 
vándorlások pozitív jellegét mutatja be a diagram. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A táblázat adataiból látható, hogy a halálozások száma meghaladja az élve születések számát. Az 
élve születések és halálozások alapján számolt különbség a lakosság természetes fogyását mutatja.  
 
 
 
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

2012 40 80 -40

2013 36 70 -34

2014 42 86 -44

2015 48 76 -28

2016 37 89 -52

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes 
szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Értékeink, küldetésünk 
 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítése során törekszünk arra, hogy településünkön az 
esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód feltételeit folyamatosan biztosítsuk, fenntartsuk. Mindezt 
tesszük Magyarország Alaptörvényének II. és XV. cikkében foglaltakkal azonosulva azon 
meggyőződésből, „hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és 
az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” valamint 
„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítésekor fontos szempont számunkra a hátrányos 
helyzetű csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők 
képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése, annak érdekében, hogy a településünkön 
élők minél nagyobb eséllyel legyenek jelen a szabad munkaerő-piacon. Előmozdítjuk a 
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtését.  
 
Értékeinkkel összhangban küldetésünk továbbá a környezeti normáknak megfelelő minőségű 
lakókörnyezet kialakítása a településünkön élő hátrányos helyzetű csoportok számára.  
 
 

Célok 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
• a diszkriminációmentességet,  
• szegregációmentességet, 
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) „2. A 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

alapján alkalmaztuk, 
különös figyelmet fordítva  

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

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

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

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

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

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

előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 

• a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

• a helyi közművelődésről szóló 18/2004. (V. 01.) rendelet 
• a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (III. 01.) rendelet 
• a gyermekétkeztetés intézményi, a helyettes szülői ellátás térítési díjáról, valamint a 

személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vehető kedvezményekről szóló 2/2005. 
(II. 1.) rendelet 
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• a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek 
tisztántartásáról szóló 14/2018. (VIII. 6.) önkormányzati rendelet 

• az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről szóló 21/2017. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet 

• a lakásépítés, vásárlás, és homlokzat felújítás helyi támogatásáról szóló 7/2006. (I. 26.) 
rendelet 

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
 

• Oktatás esélyegyenlőségi terve 
• Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
• Devecser Város Közbiztonsági és bűnmegelőzés cselekvési programja 
• Gazdasági program (2015-2019 évekre) 
• Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben megalkotja éves 

költségvetését 
• Devecser Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
2.2. 1. A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás – régebbi elnevezése Devecseri kistérség – 
(a továbbiakban: Kistérségi Társulás) Devecser székhellyel működik a 28 tagönkormányzat 
közigazgatási területére kiterjedően. 
 
A Kistérségi Társulás tagjai: Adorjánháza, Apácatorna, Borszörcsök, Csögle, Dabrony, Devecser, 
Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, 
Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, Somlőjenő, Somlószőlős, 
Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid. 
 
A Kistérségi Társulás célja: A társulás tagjai a Kistérségi Társulást egyes szociális ellátási, 
egészségügyi ellátási, művelődési, belső ellenőrzési, társulás ügyintézés korszerűsítés és 
területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére 
(különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi 
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a 
településfejlesztés összehangolására hozták létre. 
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2.2.2. A Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Tárulás (a továbbiakban: Ügyeleti 
Társulás) Devecser székhellyel működik a 29 tagönkormányzat közigazgatási területére 
kiterjedően. 
 
Az Ügyeleti Társulás tagjai: Adorjánháza, Apácatorna, Bakonypölöske, Borszörcsök, Csögle, 
Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Karakószörcsök, Kerta, Kisberzseny, 
Kiscsősz, Kispirit, Kisszőlős, Kolontár, Nagyalásony, Nagypirit, Noszlop, Oroszi, Pusztamiske, 
Somlőjenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Vid. 
 
Az Ügyeleti Társulás közösen ellátott feladata az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában írt 
egészségügyi alapellátás. Az Eütv. 93. § (2) bekezdése alapján az ügyeleti ellátás célja az 
egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a 
következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának 
észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-
gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott 
eljárásokban való részvétel. 
 
 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TEIR adatbázis, valamint a népszámlálási adatok 
szolgáltak alapul. Emellett Devecser Város Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen 
működő intézményektől gyűjtött adatok és az elektronikus média Devecserrel foglalkozó oldalai is 
hasznos információkkal szolgáltak. 
 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 
kilépjenek. 

 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 
kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 
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létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 
jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 
30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint 
fele községekben él). 

 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 
kirekesztettségüket okozza.  

 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 
körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 
tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.  

 
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez 
az utóbbi csoporthoz tartozik. 
 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 
etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 
probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 
a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 
fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 
viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább 
terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése 
miatt. (Cserti-Csapó Tibor, Orsós Anna 2012) 

 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi 
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a 
munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az 
iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakossági jövedelmi 
viszonyairól nincs megfelelő adatunk. 
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Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen ennek megítélése, behatárolása országtól 
függően más és más. Európában szegénynek számítanak forintosítva a 46.000 forintnál kevesebből 
élők. 
 
Gyakran használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz 
lehetővé. Ez jelenleg Magyarországon 62.000 forintos átlag jövedelem. Az ennél kevesebb 
jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35 %-át teszi ki. 
Ennyi embert a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimumnyugdíj 
28.500 forintos havi értéke alatti jövedelemnél húzzák meg. 
 
Az Szt. 4. § (1) bekezdése értelmében a jövedelem: az az elismert költségekkel és a befizetési 
kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az 
egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
 
Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön 
számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű. 
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § -a értelmében jövedelem: az a 
személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott belföldről 
vagy külföldről származó vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori 
legkisebb munkabér összegét; rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban 
keletkezett jövedelem. 
 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 
rendszereiből. 
 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 
megváltozott munkaképességűek és a romák. A településen tapasztalatok szerint a munkaerő-
piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó 
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai végzettsége, 
foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat az Flt.-ben és az 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. 
 
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 
foglalkoztatáspolitikai következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

 
A helyi önkormányzat az Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – tövényben 
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 
feladatellátásba történő bevonását. 
 

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. § 

Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti 
különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása 
keretében. 

 

Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen 
helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében 
nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy 
természete alapján indokolt. Az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű 
feltételre alapított arányos megkülönböztetés. Az Ebktv. 23. §-a biztosítja annak a lehetőségét, 
hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére 
– a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal 
összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja 
valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban, előnyben részesítési szabályok 
meghatározása pozitív diszkrimináció alkalmazása. 

 

Egy település gazdasági és ezen keresztül népességmegtartó erejének jó fokmérője a települési 
munkahelyek száma és a településen foglalkoztatottak aránya. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

15-64 év közötti állandó 
népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi (TS 
0803) 

Nő 
(TS 

0804)  
Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Év  

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 1 639 1 561 3 200 108,5 6,6% 117,5 7,5% 226 7,1% 

2013 1 631 1 558 3 189 112,75 6,9% 112,75 7,2% 226 7,1% 

2014 1 605 1 544 3 149 100,75 6,3% 95 6,2% 196 6,2% 

2015 1 588 1 499 3 087 102,25 6,4% 88,75 5,9% 191 6,2% 

2016 1 604 1 491 3 095 67,5 4,2% 75,75 5,1% 143 4,6% 

2017 1 593 1 469 3 062 48,75 3,1% 58 3,9% 107 3,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal          

 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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{Regisztrált munkanélküliek /nyilvántartott álláskeresők száma 
(1) Oszlop F = Férfi, (2) Oszlop H= Nő, (3) Oszlop J = Összesen} 

 
A munkanélküliségi ráta nemek szerinti adatai arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez 
képest milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, 
illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. Megállapítható, hogy a 
2012-es bázisévhez viszonyítva folyamatos javuló tendenciát mutatnak az adatok, mely 
köszönhető a térségben jól működő közfoglalkoztatásnak is. A 2012-2015 között a férfiak közül 
kerültek ki többen, mint regisztrált álláskeresők, míg a 2016-os évtől ez a nők irányába emelkedett.  
 
Devecserben a vállalkozások túlnyomó többsége kisvállalkozás. A kis és középvállalkozások 
leginkább a kereskedelemre és a mezőgazdaságra jellemzőek. Jelentős részükre elmondható, hogy 
önfoglalkoztató kényszervállalkozók, néhány alkalmazottal és feketefoglalkoztatással. 
Tőkehiánnyal küzdenek, nagy részük nem képes lépést tartani a piaccal, a szigorodó hatósági 
előírásokkal. A közép- és nagyvállalkozások betelepülésének gátja a hiányos területi és 
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közlekedési infrastruktúra, a kevés ipari terület és a szakképzett munkaerő hiánya. Ennek 
köszönhető, hogy kevés az ipari befektető a térségben. A gazdasági válság hatására több 
nagyfoglalkoztató is elhagyta a térséget, és kelet felé terjeszkedett az olcsóbb előállítási költségek 
miatt. Ilyen a Somló Csoport, a Somló Coop, a Somló - Zsák, a Kender – Juta, a Pannon - Gabona 
Feldolgozó cégek és a Bakony Ablaktörlőrendszerek, mely üzemekben acélkereskedelemmel, 
konfekciós ruhakészítéssel, konténergyártással és gabona-feldolgozással foglalkoztak. Jelenleg 
csak irodai - logisztikai központjaik maradtak a környéken. Devecserben megszűnt a tejüzem, 
melyért a helyiek a technológiai fejletlenséget okolják, és azt, hogy csak nyersanyag-értékesítés 
volt, nem kapcsolódott hozzá feldolgozóág. A közelmúltban megszűnt cégek közül a legnagyobb 
veszteséget a ruhaipar szenvedte el, 8-10 varroda ment csődbe vagy helyezte külföldre telephelyét 
a térségben. Ennek következtében súlyos problémává vált a női munkanélküliség. 
 
 
Ma Devecser városban többek között nagyobb foglalkoztatók azok az alábbi cégek, akik helyben 
nyújtanak munkalehetőséget a felsorolt főbb tevékenységi körökben: 
 

• POLUS- COOP Zrt.   Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
• VICENTER Kft.   Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés, állattenyésztés stb.) 
• AGRO-BOS Kft.  Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése, állattenyésztés 
• GALLUS Kft.    Baromfitenyésztés 
• Leier Hunária Kft.  Építési betontermék gyártása  
• VILLKÁSZ Kft.  Egyéb gépészeti szerelés (villamossági) 
• Devecseri Agrokémiai Kft. Vegyi áru nagykereskedelme  
• Bakonyerdő Zrt.  Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
• DGA Kft.   Fémmegmunkálás  
• ADMIRER Kft.  Alsóruházat gyártása 
• Somló Hús Kft.  Húsfeldolgozás, tartósítás 
• ULMIKOSA KFt.  Fémmegmunkálás 

 
 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, 
hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok, 
különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az egyes 
korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat 
szükséges tervezni. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok 
szerint 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Regisztrált munkanélküliek/ nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Fő összesen 
226 226 196 191 143 88 

Fő 5,5 11,5 7,5 10,75 6,5 5,75 
20 év alatti (TS 1002) 

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

Fő 30 35,25 28,75 27 19,25 8,25 
20-24 év (TS 1003) 

% 13,3% 15,6% 14,7% 14,1% 13,4% 9,4% 

Fő 31,5 30,5 24 20 15,5 8,5 
25-29 év (TS 1004) 

% 13,9% 13,5% 12,3% 10,5% 10,8% 9,7% 

Fő 28 30,75 24,25 20,75 16,25 9,75 
30-34 év (TS 1005) 

% 12,4% 13,6% 12,4% 10,9% 11,3% 11,1% 

Fő 21,75 23 21,75 20,5 10,25 7 
35-39 év (TS 1006) 

% 9,6% 10,2% 11,1% 10,7% 7,2% 8,0% 

Fő 22,25 17,5 16,75 16,25 12 9,5 
40-44 év (TS 1007) 

% 9,8% 7,8% 8,6% 8,5% 8,4% 10,9% 

Fő 32,5 27,5 23,25 22,5 17 7,25 
45-49 év (TS 1008) 

% 14,4% 12,2% 11,9% 11,8% 11,9% 8,3% 

Fő 32,5 27 27,25 25,5 20,5 11 
50-54 év (TS 1009) 

% 14,4% 12,0% 13,9% 13,4% 14,3% 12,6% 

Fő 19,25 18,5 17,75 17,75 14,25 9,5 
55-59 év (TS 1010) 

% 8,5% 8,2% 9,1% 9,3% 9,9% 10,9% 

Fő 2,75 4 4,5 10 11,75 11 
59 év feletti (TS 1011) 

% 1,2% 1,8% 2,3% 5,2% 8,2% 12,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        
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A fenti táblázat adataiból megállapítható, hogy 2012 évtől a nyilvántartott álláskeresők száma 
tendenciózusan csökken. A legmagasabb arányban az 59 év feletti korosztály tagjai keresnek 
munkát, a legalacsonyabb arányban pedig a 20 év alatti korosztály. A fiatalok távolmaradását 
főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja. 
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Összességében elmondható, hogy mindegyik korosztályt érinti a munkanélküliség a vizsgált 
években. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 17,26 18 21 39 46,2% 53,8%

2013 11,53 13 15 28 46,4% 53,6%

2014 14,89 13 16 29 44,8% 55,2%

2015 11,65 9 10 19 47,4% 52,6%

2016 22,93 11 13 24 45,8% 54,2%

2017 20,84 10 13 23 43,5% 56,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év 

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501)

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül
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A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós 
munkanélküliek. A nyilvántartott álláskeresők közül a nők magasabb számban vannak, mint a 
férfiak. A nők nehezebben tudnak munkaviszonyt létesíteni, ami abból is adódhat, hogy még 
kiskorú gyermekeik vannak. 
 
 
 
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő 
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolhatja. A 
munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem különböző 
személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. Jelentősen segítheti a 
fiatalok elhelyezkedését a munkaerőpiacon a nyelvvizsga, valamint a KRESZ tanfolyam és – 
vizsga árának visszatérítése. A kormányrendelet értelmében 2018. január 1-jétől a 35 év alattiak, a 
Magyarországon akkreditált, legalább középfokú, komplex nyelvvizsga díját 34.500,-Ft-os 
értékhatárig vissza tudják igényelni, július 1-jétől pedig a 20 év alattiak a B kategóriás jogosítvány 
megszerzéséhez szükséges KRESZ-tanfolyam és vizsga árát kérhetik vissza 25.000,-Ft-ig. 
 
Az alábbi táblázat adataiból megfigyelhető, hogy a 2012-es bázisévhez viszonyítva a 18-29 évesek 
száma 2017 évre jelentősen csökkent 84 főről 28-főre, ami 33,3 %-os csökkenést jelent. A 
nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma csökkenését mutatja a 2012-es évhez viszonyítva a 
2017-es évre a 29 főről 8 főre való csökkenéssel. Ugyanakkor itt is megállapítható a nők 
elhelyezkedésének nehézsége. 
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{Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
(1) Oszlop AI= Nő, (2) Oszlop AG= Férfi} 

 
A diagram szépen mutatja be a pályakezdő álláskeresők számának évenkénti változását. 
 
 
 
 
 
 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 38 46 84 13 34,2% 16 34,8% 29 34,5%

2013 40 48 88 14 35,0% 16 33,3% 30 34,1%

2014 32 39 71 10 31,3% 13 33,3% 23 32,4%

2015 27 32 59 9 33,3% 11 34,4% 20 33,9%

2016 13 15 28 2 15,4% 3 20,0% 5 17,9%

2017 13 15 28 3 23,1% 5 33,3% 8 28,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése és 
elemzése opcionális.)

Év 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

% %
Férfi Nő

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%
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sub-title
sub-title

Sor 5 Sor 6

 
 

(1 Oszlop) Sor 5 = 2001 év, (2 Oszlop) Sor 6 = 2011 év} 
 

A 2001. évi népszámlálási adatok alapján a 15 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak 
százalékában nemek szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a nők iskolázatlansága 
18,8 %, jóval magasabb a férfiakénál, ami 10,7 %. Ez is okozhatja a nők elhelyezkedési esélyének 
hátrányát. Az pozitívként elmondható, hogy a népesség nagyobb része rendelkezik legalább 8. 
általános iskolai végzettséggel, valamint a 2011. évi népszámlálási adatok alapján az iskolai 
végzettséggel rendelkezők száma nőtt, mivel a iskolai végzettséggel nem rendelkező nők 18,8 %-os 
aránya 10,2 %-ra, míg a férfiak esetében 10,7 %-ról  5,1 %-ra csökkent. 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Férfi Nő

% % % %

2001 89,3% 81,2% 10,7% 18,8%

2011 94,9% 89,8% 5,1% 10,2%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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{(Felsősor) Oszlop M = 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség, 

(Középső sor) Oszlop K = Általános iskolai végzettség, 
(Alsó sor) Oszlop I = 8 általánosnál alacsonyabb végzettség} 

 
A regisztrált munkanélküliek száma évről-évre csökkent. A 2012. évi 226 főről 2017 évre 107 főre 
csökkent, ami 47,3 %-os csökkenést jelent. A 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű személyek 
száma is csökkent. A munkanélküliek közel fele maximum általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik. A nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatottak béréről az Önkormányzatnak nincsenek 
adatai. 

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

Év

Fő % Fő % Fő %

2012 226 25,25 11,2% 107,75 47,7% 93 41,2%

2013 226 26 11,5% 112,25 49,8% 87,25 38,7%

2014 196 26,25 13,4% 96,5 49,3% 73 37,3%

2015 191 23,5 12,3% 99,5 52,1% 68 35,6%

2016 143 19,25 13,4% 64 44,7% 60 41,9%

2017 107 11 9,8% 48 45,0% 48,25 45,2%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált 
munkanélküliek/

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint

8 általánosnál alacsonyabb 
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(TS 0901)
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók 
száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 
 Év 

Fő Fő % 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2016 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

    

 
3.2.8. számú táblázat   Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

 

 Év 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

 2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

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

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

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

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

 2017 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

 

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

          

 
A 3.27. és a 3.28. táblázatokban nincsen adat Devecser városára vonatkozóan. 
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c) közfoglalkoztatás 
 
Devecser város évek óta részt vesz a közfoglalkoztatási programban, melynek célja a 
leghátrányosabb munkanélküliek foglalkoztatása és munkába történő visszavezetése. 
 
Devecser Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási program keretén belül: 
 

• hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottakat foglalkoztat az Önkormányzat által kötelezően 
és önként vállalt feladatai és az általa fenntartott és működtetett intézmények feladatai 
ellátásának segítésére, 

• részt vesz a járási startmunka mintaprogramban  
- mezőgazdasági, 
- bió- és megújuló energia felhasználás, 
- illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 

 - belterületi közutak karbantartása, 
 - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás  
 programelemekkel. 
 
 
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban éves átlagban 2016 évben 15 fő, 2017 évben 19 fő 
került foglalkoztatásra. 
 
A járási startmunka mintaprogramban foglalkoztatottak éves átlaga 2016 évben 106 fő, 2017 évben 
70 fő volt. 
 
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
A várost közúton öt irányból is meg lehet közelíteni, tehát közlekedési csomópont szerepet is 
betölt a térségben. Devecsert jellemzően átmenő autóbuszjáratok érintik, a legtöbb járat a 
legközelebbi centrumba, Ajka irányába. A megyeszékhelyre, és a fővárosba is vannak közvetlen 
járatok, melyek naponta közlekednek. Devecserből a lakosság nagy része Ajkára jár dolgozni – ami 
20 perc utazást jelent, átszállni nem kell – gyárakba, három műszakos munkarendhez vannak 
igazítva a buszjáratok. A szakképzett munkaerő megyeszékhelyre autóbusszal, vonattal való 
eljutása közlekedési szempontból kedvezőnek mondható.  
Meghatározó az észak-déli Pápa-Sümeg irány forgalma is. 
A városban – méreténél fogva – helyi tömegközlekedéssel nem utazhatunk. 
Vasútállomás van a településen, a vonatjáratok száma is kielégítő a településen. 
A település területét az EuroVelo, vagy országos kerékpárút törzshálózat nem érinti. 
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Az Önkormányzat a TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 „Devecser, Megggyeserdei iparterület 
fejlesztése” pályázaton 311.066.594,-Ft összegű támogatást kapott. A tervezett bruttó költség 
338.047.000,-Ft volt. A pályázat megvalósítása lehetőséget biztosít arra, hogy a devecseri 0623/2 
hrsz.-ú „kivett telephely” megnevezésű ingatlan – Meggyeserdő, Használt-cikk piac terület – 
infrastrukturális fejlesztése megvalósuljon ezzel is emelve új munkahelyek létesítésének 
lehetőségét. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. június 1. A projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja: 2019. március 31. 
 
 
Az Önkormányzat Sümeg Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével részt vesz a TOP-5.1.2-
15-VE1-2016-00002 „Helyi foglalkoztatási együttműködések Sümeg és Devecser járásokban” 
elnyert pályázat megvalósításában. 
 
 
A TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00003 – a helyi identitás és kohézió elősegítése – „Álmodd újra a Somlót 
– Álmodd újra Devecsert” pályázatban, mint konzorciumi tag vesz részt az Önkormányzat. A 
pályázat tervezett megvalósítási célja a városban és a járásban kialakult jelentős munkanélküliség 
csökkentése, hosszútávon történő megszüntetése. Szakképzés fejlesztésével kedvező körülmények 
biztosítása a befektetni vágyó cégeknek. A városi, járási fejlesztésekkel új munkahelyek teremtése. 
A mélyszegénységben élők, romák segítése közösségfejlesztő programokkal, pénzügyi, kulturális 
és helyi identitást erősítő programokkal. (Népi kultúra erősítése, családi pénzügyek tréning 
tartása, veteményes minden kertben mozgalom, közösségi kert létrehozása, kirándulások, 
rendezvények, előadások tartása stb.). A befejezési dátum 2020. december 31. 
 
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A pályakezdő fiatalok részére nincsen álláslehetőség a településen, csak a környező városokban, 
de mivel az iskolából kikerülve nem rendelkeznek elég gyakorlattal, sokszor ezért nem 
alkalmazzák őket, kénytelenek a végzettségüknél alacsonyabb rendű munkát vállalni.  
 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 
 
Devecserben Startmunka-program működik. Cél a rendszeres munkához való viszony 
megteremtése, új ismeretek átadása. A szociális jellegű tevékenységeken túl értéket teremtő, főleg 
mezőgazdasági jellegű feladatokat végzünk. A foglalkoztatottak konyhakerti növényeket 
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termesztenek. A fóliasátorban többek között retket, zöldpaprikát, paradicsomot, uborkát 
termesztenek. Szabadföldön terem a hagyma, sárgarépa, zöldség, káposztaféle, burgonya, eper, 
málna. A megtermelt termények az óvodai, iskolai étkeztetésbe, valamint eladásra kerülnek. 
Savanyító üzem is kialakításra került a termények feldolgozására. Az illegális hulladéklerakók 
felszámolására szintén odafigyelnek a program keretében, akárcsak a mezőgazdasági utak, árkok 
karbantartására. A belterületi közutak, járdák felújítása szintén biztosít tennivalót. A járdák és 
mederbukolatok felújításához szükséges betonelemeket helyben gyártjuk. Az állattartás során már 
többek között szarvasmarha, nyúl, kecske szaporulatok is voltak. Az állam a program keretében a 
munkabért, a közterheit és a védőöltözet költségeit vállalja át, és ha a település is hajlandó áldozni 
rá, úgy a fejlesztéshez is hozzájárul. A működéshez már különböző mezőgazdasági kisgépek és 
feldolgozó eszközök kerültek beszerzésre (pl. fejőgép, hűtőkamra, kistraktor).  
 
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
 
A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben 
határozta meg az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 
60 %-ánál kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő meghatározásánál a 
háztartások összes nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag 
munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd 
csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH 2011 évi felvételéből származó 
kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig haladta meg a nettó 62.000,-Ft-ot. 
A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a medián 
jövedelmek 40 %-a alatti a jövedelme. 
 
A munkaerő piaci helyzet szempontjából a munkanélküliség a roma származású embereket 
nagyobb mértékben sújtja. Nagyok a regionális, és még nagyobbak a településtípusok szerinti 
különbségek, mivel Budapesttől a vidéki városok, majd a községek felé távolodva egyre csökken a 
foglalkoztatottak száma.  
 
Pozitívumként mondható el azonban, hogy javultak az arányok az általános iskola elvégzését 
tekintve, illetve az ösztöndíjprogramoknak is köszönhetően javult a közép és felsőfokú 
végzettséget szerzők aránya is. A munkaerő-piaci helyzet szempontjából a munkanélküliség a 
roma származású embereket nagyobb mértékben sújtja. 
 
Devecserben működik a Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Céljuk, hogy a helyi cigány 
kisebbséghez tartozó lakosokat összefogják, érdekeiket képviseljék, tevékenységüket a nemzetiségi 
törvényben megfogalmazott feladatok alapján végezzék. 
 
Devecserben a romák jelentős része lomizással, főként ausztriai és németországi lomtalanításból 
származó cikkek értékesítésével foglalkozik. Ebből a tevékenységből közel 200 család tartja fent 
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magát. A devecseri romákra is jellemzőek a rossz lakhatási körülmények és a hátrányos helyzet. A 
helyi általános iskola hátrányos helyzetű tanulói közül csaknem mindenki roma származású.  
 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – munkanélküliek, 
megváltozott munkaképességűek, romák stb. – egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról. 
Ezáltal egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, így elveszítve a 
szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív 
intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok tagjai a munkaerőpiacon összetett 
hátrányokkal küzdenek. 
 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 
 
Az Szt. alapján az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek 
és családjuk részére nyújtott ellátás. 
 
A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 
személynek, 
a) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, aki legalább 50 %-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket, vagy 
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) aki fogyatékossági támogatásban részesül {az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt 
egészségkárosodott}, vagy  
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 
járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy 
e) akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján 
álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy 
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 
g) akinek esetében az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj a 
balesetei rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

36 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 52. §-ának (3) bekezdése 
szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, 
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 
keresőtevékenységet nem folytat. 
 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri 
az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási 
szervvel együttműködni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül 
kell vizsgálni. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap 
tevékenységi viszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. 
Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, 
egyszerűsített piaci programban vesz részt, az Flt. szerinti legalább hat hónap időtartamra 
meghirdetett képzésben vesz részt, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy szociális szövetkezeti 
tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül működik 
közre. 
 
Az aktív korúak ellátásának körében egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 
jogosult, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, 
vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, 
csecsemőgondozási díjban –s a gyermekek ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben 
{A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (3) bek.}, 
illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. 
 
Az Önkormányzat a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 7/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet) szabályozza a települési támogatást (lakásfenntartási támogatást, 
gyógyszertámogatást, hulladékszállítási díj támogatást, temetési kölcsönt), rendkívüli települési 
támogatást (eseti segélyt, gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatására segélyt, temetési 
segélyt), a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (tanyagondnoki szolgáltatást, étkeztetést, 
házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást). 
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{Oszlop B = 15-64 év közötti állandó népesség száma} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

2012 3 0,1%

2013 3 0,1%

2014 4,5 0,1%

2015 3,75 0,1%

2016 5,75 0,2%

2017 7 0,2%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

15-64 év közötti állandó népesség 
száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma 2012-ről 2017-re 27 főről 18 főre csökkent, de 
ugyanakkor a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva 11,9 
%-ról 16,9 %-ra emelkedett.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Év

Fő Fő %

2012 226 27 11,9%

2013 226 17,75 7,9%

2014 196 18,75 9,6%

2015 191 16,25 8,5%

2016 143 16 11,2%

2017 107 18 16,9%

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

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma

(TS 1301)

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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{(1) Oszlop L = Rendszeres szociális segélyben részesített regisztrált munkanélküliek száma 

(negyedévek átlaga),  
(2) Oszlop M = Egészségkárosodási és 

 gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők átlagos száma, 
(3) Oszlop O = Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos havi száma} 

 
 
2015-ben a rendszeres szociális segély megszűnt. Helyette egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás került bevezetésre.  
 

Év

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

2012 77 2,41% 0 0,00%

2013 76,25 2,39% 0 0,00%

2014 60,25 1,91% 0 0,00%

2015 59 10 1,91% 56 29,19%

2016 53,25 8 1,72% 53 37,21%

2017 35 7 1,14% 42 39,42%

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

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

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

ra)

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

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

(TS 5401)
 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra való jogosultság 
megváltozott)
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
Az Mötv. az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást. 
 
 
a) bérlakás-állomány 
 
Az Önkormányzat jelenleg 8 bérlakással rendelkezik, melyeket közfeladatot ellátó 
munkavállalóknak, rossz szociális körülményekkel, anyagi gondokkal küzdő családoknak, idős 
embereknek, illetve nehéz anyagi körülmények között élő fiatal házasoknak ad bérbe. 
 
b) szociális lakhatás  
 
Szociális lakás nincs az Önkormányzat tulajdonában. 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs az Önkormányzat tulajdonában. 
 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 1751 n.a. 8 0 0 0 0 0 

2013 1752 n.a. 8 0 0 0 0 0 

2014 1752 n.a. 8 0 0 0 0 0 

2015 1753 n.a. 8 0 0 0 0 0 

2016 1753 n.a. 8 0 0 0 0 0 

2017 1 753 n.a. 8 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar, 
önkormányzati 
adatok 
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{Oszlop D = Bérlakás állomány (db)} 
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Az Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérletének feltételeiről szóló 21/2017. 
(XII. 15.) önkormányzati rendeletében szabályozza a lakások bérletét. 
 
 
d) lakhatást segítő támogatások 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújtott. A lakásfenntartási támogatás alanyi 
jogon, normatív alapon volt megállapítható 2015. április 30. napjáig. 2015. március 1-jével 
települési támogatás keretében nyújt lakásfenntartási támogatást az Önkormányzat a 7/2015. (II. 
26.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
{Oszlop L = Lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma} 

Év

2012 240 0

2013 202 0

2014 205 0

2015 158 0

2016 0 0

2017 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 
részesülők száma
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Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeihez képest a lakásépítés, vásárlás, és homlokzat 
felújítás helyi támogatásáról szóló 7/2006. (I. 26.) rendelete alapján további lehetőséget biztosít 
helyi támogatásokra. 
 
 
e) eladósodottság 
 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 
válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
 
 
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása  
 
A városban a főtéri rekonstrukciós munkálatok megkezdésével a régi buszmegálló bontásra került. 
A Jókai utcában megépült az új buszmegálló. Az épület váróhelyiségnek, Volán irodának (ahol 
bérletvásárlási lehetőség van), illemhelyeknek, mosdóknak, vendéglátóhelynek és annak 
kiszolgáló helyiségeinek ad helyet. Az utcán hat, ebből négy fedett buszváró kapott helyet. 
 
A város úthálózata közlekedés szempontjából kielégített. Az utak minősége a jelenleg érvényes 
nemzeti szabványokban foglalt előírásoknak megfelel. Az utak 99%-ban rendelkeznek szilárd 
útburkolattal, melyek – a kommunális szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat cseréjének beruházása 
után nagy részben teljesen felújításra kerültek, új burkolatot kaptak – azonban folyamatos 
karbantartást és javítást igényelnek. 
 
Az infrastruktúrára jellemző, hogy a vezetékes ivóvízhálózat kiépítettsége 99%-os. 2003-ban 
kiépítésre került a „téglagyári lakások” ivóvízhálózata. A szennyvízhálózat kiépítésre került, 
azonban a 8-as számú főút túloldalán, valamint egyéb külterületeken még kiépítés előtt, tervezési 
és engedélyezési stádiumban van. A szennyvízhálózatra rákötött ingatlanok száma 1490 db, amely 
84 %-os arányt mutat.  
 
Az energiaellátás tekintetében az elektromos árammal való ellátottság teljes körű, a lakások közel 
70 %-a gázfűtésű, jellemző még a vegyes tüzelésű fűtési mód is, amely a téli hónapokban a levegő 
vonatkozásában szennyezettségi problémákat okozhat. Devecserben távhőszolgáltatás nincsen, a 
városban középnyomású földgázelosztó hálózat van kiépítve. 
 
A helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére nyert támogatást a Közép-
Dunántúli Operatív Program keretében az Önkormányzat és Kolontár Község Önkormányzata. A 
projekt eredményeként kiépítésre és fejlesztésre került az önkormányzatok kötelező feladatkörébe 
tartozó települési vízelvezető rendszer. Kolontár és Devecser településeket 2010 októberében ipari 
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katasztrófa révén súlyos vörös iszap terhelés érte. A katasztrófa után megépített védelmet szolgáló 
létesítmények (árkok, védtöltések, műtárgyak stb.) jelenleg is megtalálhatók a területen. Azonban 
ezen létesítmények a csapadékvizek  természetes összegyűjtését, lefolyását, befogadóba való 
bevezetését módosították. Nem csak a levonuló víz hozama okozott gondot, hanem annak a 
területén történő tározása, időbeni tartóssága, illetve az időszakonkénti magas talajvízszint is. 
Mindez indokolttá tette a teljes rendszer műszaki felülvizsgálatát, illetve a vízelvezető-rendszer 
átépítését, felújítását. A beruházás során Devecser település egy részén, illetve a két település 
között valósult meg a csapadékvízelvezető-rendszer kiépítése. A projekt eredményeként a 
következő fejlesztések kerültek megvalósításra: Devecser közigazgatási területén húzódó Malom-
árok revitalizációja, belterületi vízrendezése, vízelvezetése, a devecseri kastélyparkban vízkár 
elhárítási tározó kialakítása. 
 
 
A TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 „Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben” projekt 
megvalósítása keretén belül – a leszakadó vagy a leszakadással veszélyeztetett városrészeken, 
Bocskai utca és környéke, koncentráltan megnyilvánuló társadalmi – fizikai - gazdasági problémák 
komplex módon való kezelése érdekében – 2 db 3 lakásos bérlakás épül, valamint egy közpark 
kerül kialakításra. 
 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
 
A Devecserben 2012-ben készült Integrált Településfejlesztési Stratégia külön nem foglalkozott 
fejezetben a szegregátumok helyzetével. A 2011. népszámlálás adati alapján több településrész 
lehatárolásra került, mint szegregált és szegregációval veszélyeztetett terület az alábbiak szerint: 
 
Belterületen elhelyezkedő szegregátumok 
 
1. szegregátum: József Attila utca – Mező utca – Deák Ferenc utca 
 
A város harmadik legnépesebb szegregátuma. A szegregátumban levő 52 lakás 21,2 %-a alacsony 
komfort fokozatú, ami több mint kétszerese a városi átlagnak. Az egyszobás lakások aránya 
háromszorosa a városi átlagnak, a legmagasabb a belterületi szegregátumok tekintetében. 
 
 
2. szegregátum: Sümegi út nyugati oldala az Erkel Ferenc utcától – Miskei utca – Vásárhelyi utca – 
Homok utca mindkét oldala 
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A város legnagyobb területű és legnépesebb szegregátuma. A szegregátumban levő 99 lakás 24,2 
%-a alacsony komfort fokozatú, ami több mint kétszerese a városi átlagnak. Az egyszobás lakások 
aránya több mint kétszerese a városi átlagnak, a harmadik legmagasabb a belterületi 
szegregátumok tekintetében.  
 
 
3. szegregátum: Miskei utca – Somogyi Béla utca – Csokonai utca – Dózsa György utca 
 
A város legkisebb területű és népességszámú szegregátuma. A szegregátumban levő 27 lakásnak 
csak 7,4 %-a alacsony komfort fokozatú, ami a városi átlagnál is kedvezőbb. Az egyszobás lakások 
aránya ugyanakkora, mint a városi átlag, a legalacsonyabb a szegregátumok tekintetében. 
 
 
4. szegregátum: Honvéd utca – Nagy László utca – Hársfa utca – Lakatos utca – Fekete Antal utca – 
Szél utca 
 
A város második legnépesebb szegregátuma. A szegregátumban levő 57 lakás csak 8,8 %-a 
alacsony komfort fokozatú, ami a városi átlagnál is kedvezőbb érték. Az egyszobás lakások aránya 
is alacsony. 
 
 
Külterületen elhelyezkedő szegregátumok 
 
Székpuszta és Sándormajor  
 
A két külterületi szegregátum a belterületi szegregátumoknál jóval súlyosabb helyzetben van.  
Sándormajorban a lakások 80 %-a alacsony komfort fokozatú, Székpusztán ez csak 32 %. Ezek a 
város legrosszabb lakáskörülménnyel rendelkező településrészei. A két külterületi 
szegregátumban rekord mértékű az egyszobás lakások aránya. 
 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 
 
Összehasonlítva a négy belterületen elhelyezkedő szegregátumot megállapítható, hogy az 1. 
szegregátum a legnagyobb számú lakosságot magában foglaló, fiatalos korszerkezetű, alacsony 
végzettségűeket és nagy számban tartós munkanélkülieket tömörítő szegregátum, ahol az emberek 
alacsony komfortfokozatú, gyakran csupán egy szobás lakásokban laknak. A 2. szegregátum a 
város legnagyobb területű és legnépesebb szegregátuma, fiatalos korszerkezetű, alacsony 
végzettségűeket tömörítő szegregátum, ahol a tartós munkanélküliek aránya a legmagasabb a 
városban. A 3. és 4 szegregátumok valamivel jobb helyzetben vannak. A 3. szegregátum elöregedő 
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lakosságának alacsony a végzettségi szintje, de a városi átlagnál is kedvezőbbek a 
lakáskörülményei. A rendszeres munkavédelemmel nem rendelkezők aránya itt a legalacsonyabb 
a szegregátumok között, de a munkanélküliek aránya magas és a lakosság főként alacsony 
presztízsű foglalkoztatási csoportban foglalkoztatott. A 4. szegregátum a város második 
legnépesebb, a legkevésbé fiatalos szerkezetű és a legmagasabb iskolai végzettségi szintű 
lakosságát tömörítő szegregátum, a városi átlagnál is kedvezőbb lakáskörülményekkel. A 
munkanélküliek aránya a legalacsonyabb a szegregátumok között, de itt is komoly problémát 
jelent a foglalkoztatás. 
 
 
A két külterületi szegregátum a belterületi szegregátumoknál jóval súlyosabb helyzetben van. 
Alacsony lakónépesség szám mellett igen magas a gyermekkorúak aránya és rendkívül alacsony 
az időskorúak aránya. Lakosságuk közel 90 %-a legfeljebb általános iskolai végzettségű. Felsőfokú 
végzettségű lakos Sándormajorban egyáltalán nincsen, ellenben Székpusztán a többi 
szegregátumhoz képest viszonylag magas az arányuk. Sándormajorban a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül igen magas, ami a 
belterületi szegregátumok értékét is messze meghaladja. A foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya is itt a legmagasabb a városban. Székpusztán a munkanélküliek aránya csak egy negyede a 
Sándormajorban élőkénél, és alig haladja meg a városi átlagot. Sándormajorban viszont a 
munkanélküliség tekintetében sajnos rendkívül kedvezőtlen a helyzet, tartós munkanélküli a 
lakosság 14 %-a Székpusztán nincsenek tartós munkanélküliek. A két külterületi szegregátum 
közül Székpuszta van kedvezőbb helyzetben, de mindkét szegregátum a város legkomolyabb 
problémákkal küzdő településrésze. 

 
 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 
 
A lakosság növekedését Székpusztán a Pusztamiske-Erzsébet majorból való tömeges átköltözés 
jelentette. A városon belüli átrendeződést pedig a vörös iszap katasztrófa következtében elpusztult 
városrészből történő átköltözés okozta. 
 
 
 
A TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 „Társadalmi együttműködés erősítése Devecserben” projekt célja 
a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítását segítő közösségfejlesztést, oktatást, 
iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni 
fejlesztést és szociális munkát biztosító programok ellátása, felzárkóztató korrepetálás, jogi és 
pszichológiai tanácsadás szülőknek. A projekt Devecserben a József Attila utca – Mező utca – Deák 
F. utca által határolt, a Sümegi út nyugati oldala az Erkel Ferenc utcától – Miskei utca, Vásárhelyi 
utca, Homok utca által határolt részen élőket érintően valósul meg. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
 
 
Az Eütv. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
 
 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 4 0 0 

2013 4 0 0 

2014 4 0 0 

2015 4 0 0 

2016 4 0 0 

2017 4 0 0 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar    

    

    

 

 

A városban az orvosi rendelők négy helyen, az ellátási igényekhez igazodóan helyezkednek el. Az 
orvosi ellátást 4 vegyes háziorvos és 1 fogorvos végzi. Devecserben gyermekorvos, valamint 
fekvőbeteg ellátásra szolgáló egészségügyi intézmény nincs.  
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Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti szolgálatot az Ügyeleti 
Társulás keretében biztosítja, mely 29 települési önkormányzat társulásával jött létre. A 
feladatellátás központi helye 8460 Devecser, Miskei u. 1. Az ellátás a társult településekre terjed ki. 
 
Mentőállomás kialakítása a településen előnyös lenne a település és vonzáskörzete számára, mivel 
az ügyeleti ellátás itt van.  
 
Szakorvosi feladatellátás működik Devecserben fül- orr gégészet, gyermekgyógyászat, szemészet, 
nőgyógyászat, sebészet, fizioterápia és gyógytorna, reumatológia szakmai csoportokban. 
 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
 
 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-
megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 
szükségletek kielégítése során. Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az 
azonos egészségügyi intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg 
nem magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
 
A Művelődési Házban a város lakosságának egészségmegőrzése érdekében prevenciós napokat 
szervez az Önkormányzat, a Társulás és a helyi civil szervezetek (Magyar Vöröskereszt Somló 
Környéki Program, Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Egészségfejlesztési Iroda) 
bevonásával. Minden évben a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet szervezésében kihelyezett 
tüdőszűrésre kerül sor a településen. 
 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
A szakorvosi ellátás keretén belül fizioterápia és gyógytorna működik, amely a város és 
vonzáskörzetének lakosságát látja el. 
 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
A közétkeztetés keretein belül étkező gyermekek, felnőttek, szociális és gyermekvédelmi 
ellátásban részesülők számára egyaránt fontos, hogy az általuk elfogyasztott – a szolgáltatást 
biztosító iskolai konyha és óvodai konyha által készített – ételek megfelelő minőségben és 
mennyiségben kerüljenek az érintettekhez. Az étrendek összeállításánál alapvető szempont az 
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adott korcsoport számára javasolt energia, fehérje, szénhidrát, zsír, vitamin, ásványi anyag és 
élelmi rost bevitel teljesítése. További szempont az étrend összeállítása során az egészségmegőrző 
és betegségmegelőző táplálkozás szemléletének érvényesítése, a változatosság, az idényszerűség 
és a korszerűség, mind a felhasznált nyersanyagok, mind az alkalmazott konyhatechnológiai 
eljárások esetében. 
 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
A sportprogramokhoz való hozzáférést a város sportéletét szervező Devecseri Sport Egyesület 
segíti elő, amelynek a következő három szakosztálya van. 
 

1. Labdarúgó szakosztály: Az Egyesület kihasználva a környező 27 település közelségét, igen 
jelentős tömegbázison jelenleg U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19 és felnőtt férfi és női 
csapatban versenyez a megyei bajnokságban. A fejlődést 2010 októberében egy csapásra 
megállította a vörös iszap katasztrófa. A labdarúgópályát összes épületével, 
infrastruktúrájával együtt véglegesen elsöpörte az iszap. Az Egyesület vezetői, tagjai, a 
sportolók és a város lakossága azonban nem adta fel. Az edzések és a mérkőzések a 
környéken bérelt sportlétesítményekben zavartalanul folytak, minden nehézség ellenére 
(utazás, öltözők, költségek). A tragédia megerősítette a közösség erkölcsi tartását, az igazolt 
játékosok száma nőtt és elkészült 2013-ban egy szabványméretű, új füves pálya. 2014 év 
márciusában pedig átadásra került a minden tekintetben korszerű öltöző komplexum, 2-2 
vendég és hazai öltözővel, orvosi és játékvezetői szobákkal, szertárral, szociális blokkal a 
látogatók számára és egyéb helyiségekkel. Ezen a korszerű bázison immár szinte kötelező 
célul tűzték ki közösen egy labdarúgó régióközpont kialakítását, mely szervesen 
kapcsolódik az utánpótlás még szélesebb tömegbázisának kiépítéséhez. Ennek szellemében 
még nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a "Bozsik" programnak, mint az utánpótlás 
nevelés alapjának. Jelenleg a szakosztály kb. 150-165 sportolónak ad lehetőséget szervezett 
és felügyelt körülmények között a rendszeres sportolásra, szakmai vezetés és szakorvosi 
felügyelet mellett. 
Az Egyesület az évek óta tartó és egyre nehezebb anyagi helyzetének ellenére folyamatosan 
működik, bár a napi fennmaradási gondok mind nagyobb súllyal nehezednek nem csupán 
a vezetőségre, de a játékosaikra is. Az utóbbi évek létbizonytalansága minden erőfeszítés 
ellenére sajnos rá nyomja bélyegét a bajnokságban való helytállásra. 

 
2. Tömegsport szakosztály: Ez alatt az Egyesület lényegében egy un. „Öregfiúk” szakosztályt 

tart fenn, mely változó létszámmal, de összességében 25-30 fővel működik és vesz részt 
rendszeresen különböző barátságos versenyeken, tornákon. Ahogy a labdarúgó 
szakosztály, úgy ez is nem csak devecseri, de környékbeli sportolni akaró és a labdarúgást 
szerető, - ebben az esetben - idősebb korosztálynak lehetőséget nyújt a közösségi 
tevékenység, csapatsport lehetőségére. 
 

3. Sakk szakosztály: Érdeklődés hiányában nem működik. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A szociális szolgáltatások rendszere a személyes gondoskodáson alapuló ellátásokat öleli fel. Míg a 
pénzbeli és természetbeni támogatások elsősorban a munkaképes lakosság segítését szolgálják, 
addig a szociális szolgáltatások rendszere a többnyire testi-lelki állapotuk miatt a munkaerőpiacra 
belépni nehezen tudó, illetve erre képtelen, a munkaerőpiacról már kikerült, valamint anyagi 
helyzetüknél fogva is tartósan nehéz helyzetben lévő emberek (idősek, fogyatékosok, 
hajléktalanok, pszichiátriai- és szenvedélybetegek) lehetséges ápolási, gondozási szükségleteit fedi 
le. 
 
Az alapszolgáltatásokat azok számára kell megszervezni, akik otthonukban, saját családjukban is 
támogathatók. 
 
Az Szt. a szociális szolgáltatások megszervezésénél településtípus és településnagyság szerint is 
tartalmaz kötelező jellegű előírásokat. 
 
Az Önkormányzatnak gondoskodnia kell az alapellátásokról és a szakosított ellátásokhoz való 
hozzájutásról. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt 
a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban élő lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában. 
 
Devecser városban a szociális alapszolgáltatások közül a tanyagondnoki szolgáltatást 1 fő 
alkalmazásával az Önkormányzat biztosítja. Az étkeztetésről az Önkormányzat vásárolt kész ebéd 
biztosításával gondoskodik. Az Önkormányzat a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást a 
Kistérségi Társulás által létrehozott intézmény, a Somló-környéki Feladatellátó Intézmény (a 
továbbiakban: Feladatellátó Intézmény) útján biztosítja. A családsegítést a Devecseri Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (a továbbiakban: Devecseri Központ és Szolgálat) keretén 
belül látja el az Önkormányzat. 
 
Az Önkormányzat a 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében állapította meg az ellátandó 
alapellátási feladatok körét és mértékét, valamint szabályozza az igénybevétel módját. 
 
 
A TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 „Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve 
a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztés” pályázat Önkormányzat által 
történő megvalósítása keretén belül a Devecseri Központ és Szolgálat átkerül egy sokkal 
modernebb a mai kornak megfelelő épületbe, amivel minőségibb kiszolgálást tudnak az ellátottak 
részére biztosítani (pszichológiai tanácsadások, életvezetési tanácsadások stb.). 
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A közgyógyellátásra való jogosultságot az Szt. szabályozza. 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához- az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Jelentősége, hogy a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a 
társadalombiztosítás által támogatott 

• gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig, 
• egyes – jogszabályban meghatározott – gyógyászati segédeszközökre, ideértve 
• a protetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának költségeit is), 

valamint 
• rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdőben nyújtott 

fizioterápiás kezelésre). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2012-ben volt a legmagasabb (165 fő) és 
2013-ban (90 fő) a legalacsonyabb. 2017-ben 2012 évhez viszonyítva csökkent 165 főről 149 főre. 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

2012 165

2013 90

2014 155

2015 141

2016 139

2017 149
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
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Az ápolási díjban részesülők száma a 2012-évi 10 főről 2017-évre 12 főre emelkedett.  
 
 
 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
 
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor, 
mivel hátrányos megkülönböztetés senkit nem ért. 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év Összesen

2012 10 0 10,27

2013 12 0 11,83

2014 8 0 8

2015 10 0 10

2016 12 0 11,83

2017 12 0 11,92
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj, alanyi jogon: 
támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági alapon: 
támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma
(TS 5902)
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
 
Nincs. 
 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház közművelődési és kulturális feladatokat lát el. 
Devecser lakosságának művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésére egyrészt az 1960-as 
években épült és az utóbbi években kívül megújult Művelődési Ház áll rendelkezésre. A 347 
férőhelyes, modern hang- és fénytechnikai eszközökkel felszerelt színházterem mellett 4 
foglalkoztató terem biztosít helyet a kulturált szórakozásnak, kikapcsolódásnak. Emellett az 1986. 
szeptember 12.-e óta az egykori Esterházy-kastélyban működő Városi Könyvtár tágas 
olvasótereivel, kiállítótermeivel várja a város és a környező települések lakosságát. Az intézmény 
az Önkormányzat valamennyi rendezvényének megszervezője és technikai lebonyolítója. 
 
A Művelődési Házban működő szakkörök, csoportok: 
 

• Őszi Fény Nyugdíjas Klub, 
• Ifjúsági- és Felnőtt Képzőművész Kör – Devecseri Alkotókör, 
• Gyógytorna, 
• Foltvarró Kör, 

 
Az intézmény minden évben színházi előadásokat, szórakoztató nagytermi rendezvényeket, 
ismeretterjesztő előadásokat, képzőművészeti kiállításokat szervez a nagyközönség számára; 
valamint helyet ad különböző tanfolyamok megtartására. A város lakosságának 
egészségmegőrzése érdekében prevenciós napokat szervez az Önkormányzat, a Kistérségi Tárulás 
Egészségfejlesztési Irodája bevonásával. 
 
A Művelődési Ház az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület székhelyeként helyszínt biztosít az 
általános iskoláskorú gyermek néptánccsoport próbáinak is. 
 
Mindkét intézményegységben ingyenes WIFI használat áll rendelkezésre. A Városi Könyvtár 
internethasználatot, irodatechnikai szolgáltatásokat biztosít könyvtári szolgáltatásai mellett 
látogatói számára. 
 
A közösségi tér bővítése érdekében kialakításra került a Művelődési Ház mellett a Buszmegálló 
mögött a Belvárosi Piac- és Rendezvénytér, színpaddal, kemencével a különböző városi 
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programok megtartására (pl. Nyárbúcsúztató Rockfesztivál és Kemenceparty, Bakony-Somló 
Népművészeti Találkozó, Advent stb.) 
 
Az Önkormányzat a Devecser, Deák Ferenc utca 38. szám alatti ingatlan megvásárlásával szintén 
bővítette a városi közösségi terek számát. Az ingatlanban többek között kulturális rendezvények 
(pl. íróolvasó találkozó, felolvasó est, ismeretterjesztő előadások, stb.) megtartására kerül sor, az 
udvaron pedig szabadtéri rendezvények (főzőverseny, nyugdíjas találkozó, stb.) zajlanak. Itt tartja 
a városban újonnan létrejött Makovecz Klub állandó jelleggel a klubfoglalkozásait. 
 
A Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub, valamint a Devecser és Térsége Horgász, Íjász és 
Hagyományőrző Egyesület részére Önkormányzatunk a Devecser-Meggyeserdőn biztosít helyet, 
akik aktívan részt vesznek a város életében. Honvédsírok gondozása, rendezvényeken való 
részvétel stb.  
 
A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és kiemelkedő szerepet játszik a 
város közéletében különböző rendezvényeken való részvétellel, szervezéssel. 
 
A helyi polgárőr egyesületünk is elősegíti a különböző rendezvények biztosítását. Galambász 
sportegyesületünk is részt vesz a kiemelkedő városi rendezvényeken galambreptetéssel. 
 
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
Devecserben nem jellemzőek az etnikai konfliktusok. A Devecseri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat működik a városban, képviselőivel szoros együttműködése van az 
Önkormányzatnak. 
 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény megjelenése is elismerte 
azt, hogy fontossá vált az önkéntes munka a szociálisan hátrányos helyzetű emberek segítésére. 
Önkéntes tevékenység a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok 
öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára 
ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. 
 
Annak érdekében, hogy e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok elérése érdekében is mind 
hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, szabályozott keretek között, meg kell teremteni 
intézményeinknél ennek lehetőségét. 
 
Önkéntes segítő az a magánszemély, aki személyes munkavégzéssel ellenszolgáltatás nélkül 
segíti a törvényben felsorolt szervezetek és intézmények munkáját, jogszabályi keretek között. 
Fogadó szervezet lehet a jogszabályban meghatározott közszolgáltatási, vagy e 
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közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott 
többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott 
működési engedéllyel rendelkező, jogképes 

• szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, 
• egészségügyi szolgáltató, 
• közoktatási intézmény, 
• nyilvános könyvtár, 
• közművelődési intézmény. 

Nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes segítői tevékenység folytatásához szükséges igazolt 
költségek viselése, illetve megtérítése.  

Az önkéntes és az őt alkalmazó szervezet közti viszonyra vonatkozó egyik fontos rendelkezés, 
hogy a fogadó intézmény az önkéntest, valamint hozzátartozóit juttatásban nem részesítheti. 
 
Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet, 

• amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, 
nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint 

• amelynek ellátását törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban 
együtt: jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel 
történő ellátását jogszabály nem zárja ki. 

 
 
 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségi törvény 115-
116. §-ai rögzítik. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 
érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 
kapcsolatos feladataira. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi 
oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, 
ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 
településrendezési feladatok körében. 
 
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 
nemzetiségi törvény 79-86. §-ai rögzítik. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

56 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja 
az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 
A Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat szorosan együttműködik a város intézményeivel, 
aktívan részt vesz a közösségi programok szervezésében. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alacsony az iskolázottság 8 általános befejezése, szakképzettség szerzés 
Magas munkanélküliség Munkahelyhez jutás segítése 

Lakásproblémák Lakáshoz való hozzájutás segítése, életvezetési 
tanácsok 

Ellátó rendszer helyiségeinek elhasználódása Infrastruktúra fejlesztése 
Hátrányos helyező emberek életlehetőségeinek 

hátránya 
Felzárkóztatás 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
 
Devecserben a lakóhellyel rendelkezők száma 2017. december 31-én – a népesség-nyilvántartó 
adatai szerint – 4.298 fő volt. A gyermekek száma összesen 784 fő, amely az életkor szerinti 
korcsoportos bontásban az alábbi: 
 

• 0 – 3 éves korú gyermekek száma    172 fő, 
• 4 – 6 éves korú gyermekek száma    110 fő, 
• 7- 14 éves korú gyermekek száma    321 fő, 
• 15 – 18 éves korú gyermekek száma     181 fő. 

 
A fiatal felnőttek száma 19-24 éves korig    372 fő. 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 
szociális, lakhatási helyzete 
 
A Devecseri Központ és Szolgálat gyermekjóléti csoportja önálló szakmai egységet működtet. A 
szolgálat a gyermekjóléti alapellátást, valamint a gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó 
szociális segítő munkát látja el 2 főállású családsegítővel. Egyik kolléga szociálpedagógus 
végzettségű, a másik kolléga jelenleg végzi a főiskolai tanulmányait szociálpedagógus szakon. A 
központ munkatársai 3 fő esetmenedzser, akik a hatósági típusú gyermekvédelmi munkát látják el, 
valamint speciális gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak (kapcsolatügyelet, 0-24-es telefonos 
készenléti szolgáltatás, mediáció, addigtológiai tanácsadás, fejlesztő pedagógiai tanácsadás). A 
központ munkáját segíti 1 fő pszichológus és 1 fő jogász, akik megbízási jogviszonyban állnak, 
meghatározott havi óraszámban. A központ egyik esetmenedzsere szociális diagnózis 
szakértőként is tevékenykedik, mely 2018. január 1-től kötelező új szolgáltatás. 2017. október 1-től 
egy fő óvodai és iskolai szociális segítő is dolgozik a központban, aki a járás 8 köznevelési és 
közoktatási intézményében látja el feladatait. A szolgálat és központ élén egy fő intézményvezető 
áll, valamint a két szakmai egység munkáját egy fő szociális asszisztens segíti. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat az alábbi megosztásban látják el a 
településeken:  

1. Devecser településen hétfőn, szerdán, csütörtökön 8:00 – 16:00 óra között, pénteken 8:00 – 
13:00 óra között tartanak ügyfélfogadást, a keddi nap zárt nap. 

2. Noszlopon minden héten, szerdai napon 7:00 – 14:00 óra között, Orosziban 14:00 – 15:00 
óra között biztosított a szolgálat szakembere. 

 
Az intézmény helyettes szülői hálózatot nem működtet. 
 
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat észlelő és 
jelzőrendszert működtet, melynek keretében kezdeményezik, szervezik és összehangolják az 
érintett személyek és szervezetek részvételét, annak érdekében, hogy a gyermekeket általában 
veszélyeztető okokat feltárják, és egyes gyermekek veszélyeztetettségét időben felismerjék. A 
rendszeres jelzőrendszeri megbeszélések az oktatási-nevelési intézmények ifjúságvédelmi 
felelősei, a védőnők, a rendőrség munkatársa és az önkormányzat képviselőjének részvételével 
zajlanak. 
 
A Devecseri Központ és Szolgálat 2017-ben Devecserben 98 családban 149 fő gyermek ellátásával 
végzett segítő tevékenységet. Védelembe vételi eljárás keretein belül 115 családot, 250 gyermeket 
gondozott. A védelembe vételi esetek száma némiképp csökkenést mutat, más gyermekvédelmi 
intézkedés megtétele miatt, de még mindig jelentős szerep jut az iskolakerülő magatartásnak és a 
családon belüli erőszaknak. A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatások közül 1 esetben 
javasolták a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását a szülők nem megfelelő 
pénzbeosztása miatt. 48 család, 86 nevelésbe vett gyermek esetében végeztek családgondozást a 
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gyermek visszahelyezésének elősegítése érdekében. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2017-ben 14 
esetben került sor. 
 
Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma: 
 

• Ideiglenes hatályú elhelyezés   14 gyermek (7 család) 
• Nevelésbe vétel     15 gyermek (4 család) 
• Családi pótlék természetbeni nyújtása    8 gyermek (1 család) 

 
Az ideiglenes hatályú elhelyezést kiváltó okok: súlyos elhanyagolás, egészségügyi elhanyagolás, 
bántalmazás szülő által, szexuális bántalmazás, szülők nem megfelelő életvitele. 
 
A nevelésbe vételi javaslatok következtében 6 gyermek szakellátásba került, 7 gyermek családba 
fogadással más családban nevelkedik, 2 gyermek ügye folyamatban van.  
 
A gyermekvédelem egyik fontos célkitűzése, hogy a lehető legkevesebb gyermeket érintően 
kerüljön sor hatósági intézkedésre. Fontos, hogy – amennyiben lehetőség van rá – elsősorban az 
alapellátás keretében történjék a problémák megoldása, és csak a jogszabályban meghatározott 
veszélyeztetettség fennállása esetén vegyék a gyermekeket védelembe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Év

2012 33 116

2013 73 82

2014 89 98

2015 91 110

2016 108 134

2017 122 146

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101)
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{(1) Oszlop B = Védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én,  

(2) Oszlop C = Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma} 
 
 
A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma az elmúlt években tovább 
emelkedett. A 2012 évi adatok alapján a védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én 
33 fő volt, ami 2017 évre 122 főre emelkedett, míg ugyanezen időszak alatt a veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek száma 116 főről 146 főre emelkedett. 
 
 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről évre csökkenő 
tendenciát mutat, melynek oka, hogy a családok egy főre jutó nettó jövedelme fokozatosan 
növekedett (a minimálbér növekedése, a GYED/GYES extra bevezetése, az adókedvezmény 
növekedése). 2018. január 1. napjától növekedett a jogosultsági összeghatár. A korábbi egy főre 
jutó összeg az öregségi nyugdíjminimum 130 %-a volt (37.050,-Ft), mely most 135 %-ra (38.475,-Ft) 
növekedett. A tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő, vagy gyermekét egyedül nevelő, 
valamint a nagykorú kérelmező esetén a 140 -%-os (39.900,-Ft) határt 2018. január 1-jétől 145 %-ban 
(41.325,-Ft) állapítja meg a törvény. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 5801) 

2012 490 

2013 447,5 

2014 419 

2015 349,5 

2016 333,5 

2017 285 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
A gyermekvédelem elsődleges szempontja, hogy a gyermek minden olyan támogatást (mind 
szellemi, erkölcsi, mind pedig anyagi oldalon) megkapjon, mely egészséges fejlődéséhez 
elengedhetetlen. 
 
Az évek folyamán lezajlódó törvényi változások következtében jelentősen módosultak a 
támogatások formái vagy éppen megszűntetésre kerültek egyes támogatások, mint például az 
óvodáztatási támogatás. 
 
Az állam 2013-tól felmenő rendszerben kezdte el bevezetni a mindenki számára ingyenes 
tankönyvellátást az általános iskolákban, így 2017. szeptember 1-jétől az összes általános iskolai 
évfolyamon ingyen kaptak tankönyvet a diákok. 
 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-jétől megszűnt helyette az Szt. 
önkormányzati segélyt nevesített, amely 2015. március 1. napjától rendkívüli települési 
támogatásként működik. Önkormányzatunk a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
alapján rendkívüli települési támogatás keretében gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások 
támogatására segélyt biztosít az arra jogosultak számára. 
 
 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
Az Önkormányzat a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az 
iskolai tanítási napokon az óvodában, mini bölcsődében és a nem bentlakásos nevelési-oktatási 
intézményben, helyben iskolai, illetve óvodai konyhával biztosítja a kötelező étkeztetéseket. A 
szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyszeri meleg étel az 
igénybevevők létszámától függően az iskolai konyhán vagy vásárolt szolgáltatás keretén belül 
kerül biztosításra. A térítési díjak megállapítása jogszabályi keretek mellett történik. 
 
 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
Devecser intézményeiben nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A városon kívüli lakókörnyezetben élő gyermekek majdnem mind hátrányos helyzetű, illetve ezen 
gyermekek szülei kétszer ekkora eséllyel alul iskolázottak, mint a településen „normál” 
körülmények között élők. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
 
Devecser város területe a védőnői ellátás szempontjából három körzetre van osztva. A védőnői 
állás helyek száma három. Devecser városon kívül az I. számú védőnői körzet Kolontár, a II. 
számú védőnői körzet Pusztamiske, a III. számú védőnői körzet Borszörcsök településeken is 
ellátja a védőnői feladatokat. 
 
A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás része, körzeti beosztás szerint működik, biztosítva 
az egységes, magas színvonalú preventív ellátást a nővédelem, a várandós anyák, a gyermekágyas 
anyák, valamint a 0-16 éves korú gyermekek gondozása területén. 
 
Az egy védőnőre jutó gyermekek átlagos számát 0-6 éves korig az alábbi táblázat mutatja be. 
 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 3 125 

2013 2 120 

2014 2 127 

2015 3 134 

2016 3 136 

2017 2 138 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 
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A gyermekek létszáma az évek folyamán kis mértékben emelkedett. 
 
A védőnői körzetekben a védőnők leterheltsége nem azonos az elemzett években. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

64 

 
 
 
A Védőnői Szolgálattól kapott tájékoztatás szerint az ellátás a következő képen alakult: 

 

 0-3 év 4-6 év 0-6 év Gyermekek 
száma 

mindösszesen: 

Év I. 
körzet 

II. 
körzet 

III. 
körzet 

I. 
körzet 

II. 
körzet 

III. 
körzet 

I. 
körzet 

II. 
körzet 

III. 
körzet 

I-III. körzet 

2012. 59 44 59 66 59 87 125 103 146 374 

2013. 55 51 54 64 67 68 119 118 122 359 

2014. 44 55 66 65 66 84 109 121 150 380 

2015. 62 63 74 68 61 74 130 124 148 402 

2016. 54 61 77 76 62 76 130 123 153 406 

2017. 48 60 79 81 67 77 129 127 156 412 

 
 
Az Önkormányzat iskola-egészségügyi ellátást biztosít: 
 
 
a) a Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde, 
b) a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
c) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskola 
részére. 
 
 
A betöltött védőnői állások száma 2018. év végére 0 főre csökkent. A védőnői feladatok ellátását 
mind három védőnői körzetben megbízási szerződés keretében tudja az Önkormányzat ellátni más 
településen védőnői feladatokat ellátó védőnővel. 
 
A védőnői állások betöltése nem egyszerű a szakember hiány, valamint a szolgáltatást igénybe 
vevők jellemzően hátrányos helyzete miatt. 
 
Az Önkormányzat kiemelt bérezéssel és szolgálati lakás biztosításával várja a védőnői állásokra 
pályázókat. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
 
Devecserben nincsen gyermekorvosi praxis. Négy körzetben vegyes háziorvosi ellátás keretén 
belül kerülnek ellátásra a beteg gyermekek. Gyermek szakorvosi ellátás a legközelebbi 
centrumban, a 15 kilométerre lévő Ajkán, illetve a megyeszékhelyen Veszprémben található. A 
négy vegyes háziorvosi körzet ellátja még Kolontár, Borszörcsök, Pusztamiske községek vegyes 
háziorvosi feladatait is, amelyet az alábbi táblázat mutat be. 
 
 
 
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Év 

Betöltetlen 
felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott 

személyek 
száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

Házi gyermekorvosok száma 
(TS 4601) 

2012 0 5724 0 1276 0 

2013 0 5877 0 1121 0 

2014 0 5833 0 1154 0 

2015 0 5830 0 1085 0 

2016 0 5813 0 1066 0 

2017 0 5769 0 1064 0 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar, 
önkormányzati 
adatgyűjtés 
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c) 0 – 7 éves korúak (speciális (egészségügyi – szociális - oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
Az óvodában 2008. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig Egységes Óvoda – Bölcsődei csoport 
működött, ahol 5 fő 2. életévüket betöltött bölcsődés gyermekek gondozását látták el 15 fő óvodás 
gyermekkel integráltan. 2018. szeptember 1-től mini bölcsőde működik az óvodán belül. 
 
 
Szükség lenne a nők munkában történő elhelyezkedése elősegítése érdekében a bölcsődei létszám 
emelésének lehetőségére. Ennek érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
Pénzügyminisztérium által meghirdetett Bölcsődei Fejlesztési Programra 12 fős bölcsőde 
kialakítására.  
 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe 
beírt 

gyermekek 
száma 

(TS 4701) 

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

Nem önkormányzati 
bölcsődék száma 

(munkahelyi, magán 
stb.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés 
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem önkormányzati 
bölcsődei (munkahelyi, 
magán stb.) férőhelyek 

száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar, 
Intézményi 

    

     

 
 
 
 
 
Devecserben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekházak 
Devecseri Gyerekháza (a továbbiakban: Biztos Kezdet Gyerekház) 2013-ban kezdte meg 
működését. A Biztos Kezdet Gyerekházban a szakképzett munkatársak azokkal az elsősorban 
hátrányos helyzetű családokkal foglalkoznak, amelyekben 3 év alatti, óvodába még nem járó 
kisgyermekek élnek. A Biztos Kezdet Gyerekház minden munkanapon nyitva tart 8 és 12 óra 
között, munkanaponként, havi átlagban napi 6 órában várja a szülőket és gyermekeiket. A 
program sajátossága, hogy a szolgáltatást a szülő a gyermekével közösen veszi igénybe. A 
gyerekházban nyújtott szolgáltatások ingyenesek. A Biztos Kezdet Gyerekházban a gyerekek 
számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozást, 
állapotfelmérést, fejlesztést (egyéni és csoportos formában) és étkeztetést (tízórai) szükséges 
biztosítani. A szülők számára biztosítják, hogy a programokon a gyermekeikkel együtt vegyenek 
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részt (erre ösztönözzük is a szülőket), valamint a szülőknek személyiség- és kompetenciafejlesztést 
célzó, illetve egyéb preventív jellegű programokat szerveznek. A Biztos Kezdet Gyerekház 
munkatársai évente legalább 24 alkalommal közösségi programot szerveznek a célcsoporti 
családok, valamint a településen élők számára. A szülők havonta egy alkalommal szülői csoportos 
beszélgetésen vehetnek részt, a célcsoportot érintő témákban. Támogatják a szülőket nevelési 
módszereik, a gyermekeikkel való kommunikációjuk hatékonyabbá válásában. Segítik a várandós 
anyákat gyermekeik fogadására való felkészülésükben. A közös tanulás, a közös játék, tapasztalás 
élménye erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, stabilabbá teszi a kötődést, a szülőt megerősíti szülői 
kompetenciáiban, valamint nagymértékben elősegíti a gyermek fejlődését. A szocializáció 
területén is különös hangsúlyt kell fektetni a korai fejlesztésre. Elengedhetetlen a későbbi iskolai 
előmenetel, a tanulás sikeressége szempontjából, hogy a kisgyermekek a közösségi létre éretten 
érkezzenek az óvodába. Nagy figyelmet fordítanak a gyermekek beszéd- és mozgásfejlesztésére.  
A Biztos Kezdet Gyerekházban dolgozók munkáját szakemberek segítik, korai fejlesztő szakember, 
illetve védőnő rendszeresen látogatja a gyerekházat. 
 
A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja. 
 
A devecseri Biztos Kezdet Gyerekházban a fenntartó a jogszabályban meghatározott személyi és 
tárgyi feltételeket biztosítja. A Biztos Kezdet Gyerekház határozatlan idejű működési engedéllyel 
rendelkezik. 
 
 
A devecseri Biztos Kezdet Gyerekház statisztikai adatai 2013-2017 években az alábbi  
 

Devecseri Gyerekház 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nyitva tartási napok száma (nap) 218 251 254 255 251 
Igénybevevők száma összesen (fő) 135 123 166 157 139 

- ebből gyerek (fő) 73 85 94 94 82 
- szülő (fő) 62 38 72 63 57 

Megjelenések száma összesen (alkalom) 1681 4344 3546 3225 3189 
- ebből gyerek (alkalom) 1036 2670 1991 1830 1700 

- szülő (alkalom) 645 1674 1555 1395 1489 
Napi átlag megjelenés (fő/nap) 7,7 17,3 14 13 12,7 

 
 
 
 
Devecserben a tavalyi évben kezdte meg tevékenységét a Fanni Ház, amelyet a Fanni Házat 
Támogató Alapítvány hozott létre azzal a céllal, hogy az eltérő fejlődésmenetű gyermekek, 
állapotjavítása, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése megvalósuljon. 
Idegrendszeri sérült felnőttek társadalomba történő visszaillesztését elősegítse.  
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d) gyermekjóléti alapellátás 
 
A Devecseri Központ és Szolgálat munkatársai végzik együttműködési megállapodás alapján 
velük kapcsolatban álló családokkal a szociális segítő munkát, a jelzőrendszer működtetést és a 
prevenciós szabadidős programok biztosítását. 
 
 
e) gyermekvédelem 
 
A Devecseri Központ és Szolgálat szakmai egysége, illetve annak esetmenedzserei végzik a 
gyermekvédelmi hatósági típusú feladatokat (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, 
nevelésbe vétel, utógondozás, megelőző pártfogolás, családbafogadás, harmadik személynél 
történő gyermekelhelyezés, tankötelezettség teljesítésének előmozdítása, családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtása. 
 
 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 
Életvezetési tanácsadás, szolgáltatások közvetítése, 0 – 24 órás készenléti ügyelet, krízisközpont 
szolgáltatásai, stb. 
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
 

• Húsvéti vetélkedő az általános iskolában, 
• Húsvéti játszóház az Óvodában, 
• Járási Ki Mit Tud? Tehetségkutató verseny megrendezése, 
• Sportnap (duatlon) a Kab Me pályázat programban, 
• Nyárbúcsúztató az Erdei Iskola avatóján. 

 
A városban a Devecseri Központ és Szolgálat, a Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Biztos Kezdet Gyerekház és a Magyar Vöröskereszt is egyaránt szervez a gyermekek részére 
szabadidős, szünidős és egészségvédelmi prevenciós programokat. 
 
 
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00235 „Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért” 
pályázat megvalósítása 2018. szeptember 2. és 2020. február 29. között valósul meg. A pályázat 
célja, hogy a pályázatban résztevő intézmények, nevelési-oktatási intézmények tanulóinak, és az 
óvodás gyermekek óvodai foglalkozásokon kívüli kompetenciafejlesztését támogassa, ismeretét és 
tudását gyarapítsa, a területi esélyegyenlőtlenségeket és szociokulturális hátrányokat csökkentse. 
A célok megvalósítását Erdei Óvoda, szakkörök (képzőművészeti, anyanyelvi, honismereti), 
hagyományőrző, önfejlesztő táborok, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások keretén belül 
kívánjuk elérni. 
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei), ingyenes tankönyv 
 
A szünidei gyermekétkeztetés biztosított a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, ha azt a szülő igényli. Az 
egyszeri meleg ételt az igénylők számától függően az iskolai főzőhelyen, vagy vásárolt szolgáltatás 
keretén belül ingyenesen biztosítja az Önkormányzat, melyhez állami támogatást kap. Ingyenes 
tankönyv az 1-8 évfolyamon az állam által biztosított.  
 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járás, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  
 
Az Önkormányzathoz nem érkezett bejelentés hátrányos megkülönböztetésre és az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértésére vonatkozóan a szolgáltatások nyújtásakor. 
 
 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 
 
Az Önkormányzat a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (III.01.) 
rendeletében rendelkezett az újszülött gyermekek támogatásáról. Az Önkormányzat figyelembe 
véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, alanyi jogon 
egyszeri pénzbeli támogatást biztosít annak a szülőnek – jövedelmi viszonyaitól és 
rászorultságától függetlenül -, akinek ikerterhességéből három, vagy több gyermeke születik, 
gyermekei születését megelőzően legalább 1 év devecseri állandó lakóhellyel rendelkezik, 
életvitelszerűen a városban él és a támogatás megállapításakor a gyermekek devecseri állandó 
lakosok. 
 
 
 
 
 
 

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 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 6 

Óvodai férőhelyek száma 275 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 8 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 16 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 16  

Gyógypedagógusok létszáma 0  

Dajka/gondozónő 8 + 2  

Kisegítő személyzet 3  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   

 
 
A városban egy óvoda működik, ahova négy településről járnak gyerekek. Az óvoda nyolc 
csoporttal működő, 275 férőhelyes intézmény. 
 
 
Az intézményben 8 csoport van, az óvoda 6:30 -16:30 óra között tart nyitva. A nyári óvodai bezárás 
(július-augusztus hónapokra esően) 4 hétig tart. Az intézményben 16 fő óvodapedagógus 
dolgozik, mindegyikük rendelkezik diplomával, gyógypedagógus nincsen, 8 fő dajka segíti az 
óvónők munkáját. Hiányzó létszám az intézményben 1 fő óvodapedagógus. 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012 169 8 275 1 177 0 

2013 165 8 275 1 172 0 

2014 163 8 275 1 185 0 

2015 152 8 275 1 180 0 

2016 152 8 275 1 190 0 

2017 164 8 275 1 173 0 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar, 
Önkormányzati 
adatgyűjtés 

      

 
 
A településen a 3-6 éves korú gyermekek száma 2012-től 2016-ig folyamatosan csökkent, majd 
2017-től emelkedést mutat.  
 
 
 
 
A Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1960-ben alapított 
intézmény 1972 óta folyamatosan körzeti feladatokat látott el, Borszörcsök, Kolontár és 
Pusztamiske községek önkormányzatai számára nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú 
nevelés és oktatás feladatát, valamint alapfokú zeneművészeti oktatást. Jelenleg az intézmény a 
nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás feladatai mellett alapfokú 
zeneművészeti oktatást biztosít 1998 óta. Az általános iskolában külön épületben alsó- és felső 
tagozat működik, illetve az általános iskola tagozataként zeneiskola működik. Az iskolában az 
oktatás színvonalas és korszerű eszközökkel történik. Számos pályázati program megvalósult már 
az intézményben, a felzárkózás esélyeit megteremtve biztosítják, hogy minél többen szerezzenek 
komoly ismereteket, képességeket, amivel be tudnak kapcsolódni a munka világába. 
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Az általános iskola alsó tagozatán az alapkészségek fejlesztése történik a nevelési tanácsadó és a 
rehabilitációs bizottság vizsgálatainak előkészítéséhez. Visszahelyezett tanulók mentorálása. 
Az általános iskola felső tagozatán a középiskolai tanulmányok támogatása érdekében a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételire való 
felkészítése folyik pályaorientáció keretében iskola- és üzemlátogatások, sulibörzéken való 
részvétellel. 
 

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

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 
együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis általános iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) (TS 1701) 

Tanév 

fő fő fő fő % 

2011/2012 157 160 317 157 49,5% 

2012/2013 160 140 300 179 59,7% 

2013/2014 158 150 308 277 89,9% 

2014/2015 141 151 292 274 93,8% 

2015/2016 145 144 289 275 95,2% 

2016/2017 128 153 281 281 100,0% 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar 
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Az oktatási infrastruktúra fejlettsége, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására 
kidolgozott program ellenére az iskola tanulóinak száma az elmúlt években folyamatosan 
csökkent. Míg a napközis ellátást igénybe vevők száma a tanulók arányához viszonyítva 
2016/2017-es tanévre 100 %-os lett.  
 
Az iskola, különböző szakköri tevékenységeken, valamint sportolási lehetőségeken belül is segíti a 
gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését, szellemi és fizikai fejlődését. 
 

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

Az általános iskolai osztályok 
száma a gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános iskolai osztályok 
száma (a gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2001) 

Tanév 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 

2011/2012 n.a. 20 1 

2012/2013 n.a. 19 1 

2013/2014 n.a. 18 1 

2014/2015 n.a. 17 1 

2015/2016 n.a. 17 2 

2016/2017 n.a. 16 2 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar 
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{(2) Oszlop BI= Az általános iskolai osztályok száma (a gyógypedagógiai oktatással együtt), 
(3) Oszlop BJ = Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással 

együtt)} 
 
Az adatok alapján megállapítható, hogy az általános iskolai osztályok száma (a gyógypedagógia 
oktatással együtt) 1-8 évfolyamon csökkent. 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban   

A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a nappali oktatásban (TS 

2301) 
  

Tanév 

Fő   

2011/2012 49   

2012/2013 40   

2013/2014 33   

2014/2015 43   

2015/2016 29   

2016/2017 26   

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és 
intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Az általános iskolai nappali oktatást befejező gyermekek száma változó, hol emelkedő, hol 
csökkenő számot mutat. 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola ma már Szakközépiskola (a továbbiakban: 
Szakközépiskola) 2013. szeptember 1–vel kezdhette meg oktató – nevelő munkáját hegesztő, 
valamint szociális gondozó és ápoló szakmák képzésével.  
 
A szakmák kiválasztásának fő szempontja a térség munkaerő-piaci igénye mellett, hogy a fiatalok 
itt helyben megtalálják azt a lehetőséget, mellyel családjaik megélhetését biztosítják és megtanult 
ismereteik alapján, a saját életvitelüket jobbítani tudják. 
 
A Szakközépiskola szándéka tehát, hogy szakmát adjon olyan fiatalok kezébe, akiknek a hátrányos 
helyzetükből történő előbbre jutás, a munkaerőpiacon való versenyképes megjelenésnek talán ez 
az egyetlen eszköze. Mindez olyan tanulóknak, akikről már más intézmény lemondott. 
 
A Szakközépiskola ereje abban mutatkozik meg leginkább, hogy azok a gyerekek, akik más 
iskolákban nem tudtak helytállni, nálunk lehetőséget, esélyt, elfogadást és segítséget kapnak 
annak érdekében, hogy legalább hasonló eséllyel indulhassanak az életben, mint kortársaik, akik 
teljesen más, a társadalom elvárásainak megfelelni tudó, elfogadó, motiváló háttérrel 
rendelkeznek. 
 

A Szakközépiskola tanulói az intézmény adatai alapján 
 

Tanév Létszám (fő) Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők (fő) 

Hátrányos 
helyzetű (fő) 

Halmozottan 
hátrányos 
helyzetű (fő) 

2013/2014 28 17 3 7 
2014/2015 43 31 20 11 
2015/2016 53 39 26 11 
2016/2017 57 34 20 9 
2017/2018 60 34 15 10 
2018/2019 55 26 10 16 

 
 
A következő tanévtől Épület és szerkezetlakatos, valamint virágkötő- virágkereskedő szakmával 
kívánják bővíteni a Szakközépiskola képzési kínálatát. 
Az első szakma a fiúk választási lehetőségét kívánja bővíteni, a hegesztő szakmához ugyan közel 
áll, de mégis egy egész más szakterület. A DGA KFT, aki eddig biztosította hegesztőiknek a 
gyakorlati oktatását, ebben is partner. Megfelelő oktatóval és oktató hellyel is rendelkezik. 
A virágkötő és virágkereskedő szakma a lányok érdekeit szolgálja, amely nagyobb perspektívát 
kínál számukra. Ráadásul a helyi sajátosságokkal rendelkező piacon meg tudnak jelenni. 
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Gyakorlati helyek: 
• DGA Kft, 
• Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat,  
• Somló –környéki Feladatellátó Intézmény,  
• MMSZ Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekházak, 
• Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat Devecseri Idősek Otthona, 
• Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézet Pápa, 
• Molnár Gábor Műhely Alapítvány Ajka.  

 
A város és a társadalom érdeke is, hogy dolgozó, a munkaerőpiacon helytálló, adózó, családi 
feladataikat megfelelően ellátó következő generációkat neveljenek fel. 
 
Munkájukat nehezíti, hogy az itteni családi környezet nem tartja fontosnak, hiszen úgy gondolják, 
hogy bárhogyan is, de úgyis boldogulni fognak gyermekeik. Ezzel mindannyian tisztában vannak, 
de tudják, hogy nem mindegy milyen úton érik el céljaikat. A Szakközépiskola nem a 
szegénységet, a hátrányos helyzetet generációkra tovább örökítő fiatalokat akar útjukra bocsátani, 
hanem olyanokat, akik segítségükkel megtalálhatják a helyes utat az általuk biztosított alapokkal. 
 

A Szakközépiskolában eddig végzett fiatalok és munkába állásuk 

(az intézmény által adott, nem hivatalosan igazolt adatok alapján) 

2015/2016-os tanévben végzettek - munkába álltak 
5 hegesztő 5 fő 5 szociális gondozó 

és ápoló 
2 fő 

2 fő gyesen 
2016/2017-es tanévben végzettek: 

10 hegesztő 10 fő (1 fő 
másodszakmát 

tanult) 

5 szociális gondozó 
és ápoló 

2 fő tanul 
(másodszakma, 

érettségi) 
1 fő gyesen 

2017/2018-as tanévben végzettek: 
5 hegesztő 5 fő 4 szociális gondozó 

és ápoló 
2 fő 

2 fő gyesen 
 
Mindenkit ők sem „menthetnek meg”, de ezeknek a fiataloknak a továbbiakban is esélyt 
szeretnének biztosítani különböző minták nyújtásával az élet kihívásaival szemben. A 
Szakközépiskola gazdaságtalan működés mellett is fennmaradt, ami létjogosultságukat is 
bizonyítja. A fiatalok jövőjének megalapozása mindenképpen fontos és említésre méltó erényük, 
eredményük. A szakmabővítés talán nem csak társadalmi, hanem gazdasági, számokban is 
mérhető eredményeket és fejlődést hoz mindannyiunk számára. 
Bíznak abban, hogy intézményük továbbra is olyan hely lesz, ahová a diákok szívesen járnak, ahol 
iránymutatást kapnak felnőtt életükhöz, és biztos és stabil alapokat szereznek leendő szakmájuk 
gyakorlásához. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Devecseri Tagintézménye a városban 2013. január 1. 
napjától működik önálló intézményként. Fenntartója a Veszprémi Tankerületi Központ. Ellátási 
körzetük Devecser Járás 28 települése. A pedagógiai szakszolgálat 0-18 éves korig, illetve 
középiskolai tanulmányok befejezéséig nyújt ingyenes szolgáltatást. Az intézmény éves 
munkaterv alapján egész évben folyamatos nyitva tartással működik. Munkatársaik: tanácsadó 
szakpszichológus, gyógypedagógusok. 
 
Az esélyegyenlőség megteremtésében a pedagógiai szakszolgálat meghatározó szerepet tölt be 
Devecser Járásban. Hét szakszolgálati feladatot biztosítanak, így rendkívül széles a 
szolgáltatásaikat igénybevevők köre. Szolgáltatásaik rendszere a járásban élők mentális 
egészségvédelmét szolgálják, függetlenül a szociális és/vagy szomatikus státuszuktól. 
 
Elsődleges prevenció keretében: 

• Elvégzik a tanköteles korú, illetve 3 éves korú gyermekek logopédiai szűrővizsgálatát, 
tanköteles korú gyermekek pedagógiai szűrővizsgálatát a későbbi tanulás, alkalmazkodási, 
magatartási nehézség, zavar megelőzése érdekében. 

• Gyógypedagógia tanácsadást biztosítanak a hozzájuk fordulók számra a legkorábbi 
életkortól. 

• Az egyéni probléma felismerésen túl kiemelt figyelmet fordítanak a problémás 
gyermekeket nevelő családok egészséges mentálhigiénéjére. 

 
Másodlagos prevenció keretében: 

• Pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadást, szülő konzultációt, terápiát biztosítanak a 
hozzájuk forduló szülők kérésére, illetve az általuk, vagy a társintézmények által kiszűrt, 
hozzájuk utalt gyermekek adekvát megsegítése érdekében. 

• A másodlagos prevenció keretein túlmutató nehézségek esetén a gyermekeket, családokat 
megfelelő szakellátáshoz irányítják (gyermek-egészségügyi intézmények pl. 
gyermekpszichiátria, fül-orr-gégészet, megyei szakértői bizottság, stb.). 

 
Harmadlagos prevenció keretében: 

• A szakellátáshoz irányított gyermekek és családok számára helyben akut és gondozásos 
segítséget nyújtanak a szülők, a szakellátó intézmények, nevelési-oktatási intézmények 
kérése alapján. 

• Nevelési tanácsadás szakszolgálati feladaton belül pszichológiai, pedagógiai vizsgálatot, 
pszichológiai terápiát, gyógypedagógiai fejlesztést biztosítanak, a logopédiai szakszolgálati 
feladat keretében a beszédhibák korrekcióját, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai 
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fejlesztés keretében pedig a megyei, vagy országos szakértői bizottság által beutalt 
gyermekek számára biztosítanak korai fejlesztést. 

• Céljuk, hogy a hozzájuk forduló kliensek sikeresen integrálódni tudjanak közösségeikbe. 
 
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeket nevelő családok esetében kitüntetett hangsúlyt 
fektetnek a nevelési-oktatási, gyermek-egészségügyi, család- és gyermekvédelmi intézményekkel 
való együttműködésre. 
 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Nincs. 
 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
Tekintettel ara, hogy Devecserben egy általános iskola van, a fenti kérdés számunkra nem 
releváns. 
 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Az Önkormányzat 2004 óta rendszeresen csatlakozik az évente meghirdetésre kerülő „Bursa 
Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a 
szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret 
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az Önkormányzat által évente 
kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként 
állapítja meg az Önkormányzat. 
 
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázók számára megítélt települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj 
összegét. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már 
tanuló, vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok 
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a 
Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.  
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A pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. 
 
 
Az Önkormányzat részt vesz még az Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott Arany 
János Tehetséggondozó Programban is. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 
lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, 
kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a 
felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. Az általános iskola által benyújtott 
pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el. 
 
 
Az Önkormányzat anyagi támogatást nyújt még a hátrányos helyzetű általános iskoláskorú 
gyermekek részére a zeneiskolai, néptánciskolai oktatás tandíjának támogatásával az intézmény 
felé. 
 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Diétás-speciális étkeztetés biztosításának 
hiánya 

A szolgáltatás bevezetése az intézményekben 
(óvoda, iskola) 

Sok hátrányos helyzetű gyermek A gyermekek helyzetén való enyhítés 
Beilleszkedési nehézségek, tisztasági 

problémák 
Nevelési, gondozási feladatok meghatározása, 

szemléletformálás, egészséges életmódra nevelés 
Magatartási nehézségek, tanulási nehézségek Életvezetési tanácsadás 

Továbbtanulás anyagi nehézségei Tanévkezdési támogatások 
Magánélet: családi kapcsolatok felbomlása Gyermekek érdek- és jogvédelme 

Üres védőnői állás helyek Álláshelyek főállású védőnővel történő betöltése 
Területi esélyegyenlőtlenségek, szociokulturális 

hátrányok 
Kompetenciák fejlesztése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

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

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Év 
Férfiak 

(TS 0803) 
Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 
(TS 0801) 

Nők 
(TS 0802) 

2012 1 639 1 561 n.a. n.a. 109 118 

2013 1 631 1 558 n.a. n.a. 113 113 

2014 1 605 1 544 n.a. n.a. 101 95 

2015 1 588 1 499 n.a. n.a. 102 89 

2016 1 604 1 491 n.a. n.a. 68 76 

2017 1 593 1 469 n.a. n.a. 49 58 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés       
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{(Felsőrész) Oszlop G = Nők, 
(Alsórész) Oszlop F = Férfiak} 

 
 
A településen a munkanélküli nők aránya a vizsgált időszakban magasabb, mint a férfiaké, de 
ugyanakkor a 2012-es bázisévhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat mind két nem 
munkanélkülisége. 
 
 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 
Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésre olyan adat, amely a nők foglalkoztatását segítő 
képzési programokban való részvételét vizsgálja. 
 
 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésre olyan aktuális adat, amely az alacsony iskolai 
végzettségű nők számáról mutatna képet. A településen problémát jelent az alacsony iskolai 
végzettséggel nem rendelkező nők foglalkoztatása, akik a gyermekvállalás után nem tudnak 
elhelyezkedni. 
 
 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
Az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésre olyan adat, amely a nők munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetéséről tájékoztatást adna. 
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5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A településen napköziotthonos óvoda, ezen belül mini bölcsőde működik és iskola található. 
Családi napközi nincs. Az óvoda reggel fél héttől fogadja a gyermekeket délután fél 5-ig, az óvoda 
nyári időszakban július közepétől 4 héten keresztül zárva tart. A városban a családoknak sok 
esetben gondot okoz a gyermekül felügyeletének megoldása a tanítási szünetben. Vannak 
szerencsés helyzetben lévő családok, akik gyermekeiket a szintén helyben élő nagyszülőkre tudják 
bízni, amíg ők dolgoznak.  
 
 
Szükséges lenne a nők munkában történő elhelyezkedése elősegítése érdekében a bölcsődei 
létszám emelésének lehetőségére. Ennek érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújt be a 
Pénzügyminisztérium által meghirdetett Bölcsődei Fejlesztési Programra 12 fős bölcsőde 
kialakítására. 
 
 
5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekekre fokozott 
figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 
átadását már várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. 
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó 
nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 
alapvetően az iskolában kerül sor. 
 
A szülőket segítendő Baba-mama klubok is megszervezésre kerülnek, amit a szülők értékeléssel 
fogadnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Év

2012 3 169 56

2013 2 164 82

2014 2 164 82

2015 3 167 56

2016 3 164 55

2017 2 176 88

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Védőnők száma
(TS 3201)

0-3 év közötti 
gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként
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5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 
közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény és a Büntető 
törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati 
erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, pld. testi sértés, 
zaklatás, távoltartás. A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a 
párkapcsolaton belül megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélésék) is a Büntető 
törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. Jellemzően az erőszak jó része a családban 
marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még 
felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység 
eredményeként egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.  
 
 

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
 
A településen nincsen önkormányzati és egyházi, alapítványi anyaotthon, a vonzáskörzetben 
Ajkán és Pápán található. A krízishelyzetbe kerülő nőket a településen a védőnők, illetve a 
Devecseri Központ és Szolgálat munkatársai segítik. 
 
 

5.6. A nők szerepe a helyi közéletben 
 
A helyi közéletben a nők és a férfiak azonos jogokkal rendelkeznek. Ez több területen is 
megmutatkozik. A településen megválasztott 6 fő képviselő közül 3 fő a női nem közül került ki. A 
megválasztott két alpolgármester közül az egyik úgyszintén nő. A védőnői szolgálat munkatársai 
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is a nők közül kerülnek ki. Az háziorvosi feladat ellátás területén is megfigyelhető a nők magas 
számú aránya, hiszen fele-fele arányban vannak jelen a településen. Megfigyelhető a városban 
működő önkormányzati és nem önkormányzat intézményeknél is, hogy a vezetők, vagy 
helyetteseik nagy többségében a nők közül kerülnek ki. 
 
 

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 
 
A településen nem voltak a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és 
felszámolásukra irányuló kezdeményezések. 
 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Várandóság során a tanácsadásokon való 
részvétel sok esetben elmarad 

Felelősségtudatos gyermekvállalás kialakítása, 
tanácsadáson, szűrővizsgálaton való részvétel 
elősegítése, egészségesebb életmódra nevelés 

0-3 éves korú gyermekek napközbeni 
elhelyezési lehetőségének alacsony volta 

Bölcsődei férőhelyek számának növelése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak száma (TS 
5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és 
egyéb járandóságban részesülő nők száma 

(TS 5301) 

Összes 
nyugdíjas 

2012 546 769 1 315 

2013 517 754 1 271 

2014 498 730 1 228 

2015 460 731 1 191 

2016 458 717 1 175 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon sajnos csak kismértékben vagy 
egyáltalán nincs, kivétel, ha speciális tudással rendelkeznek.  
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Regisztrált 
munkanélküliek száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma Év 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 238 64 27% 27 8 30% 

2013 239 69 29% 39 11 28% 

2014 192 53 28% 19 5 26% 

2015 160 44 28% 27 7 26% 

2016 105 23 22% 26 6 23% 

2017 109 21 19% 21 4 19% 

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés, TeIR 
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A településen az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliek 
számához viszonyítva 2012 évi 64 főről (27 %) 2017 évre 21 főre csökkent (19 %). Az 55 év feletti 
tartós munkanélküliek száma a tartós munkanélküliek számához viszonyítva a 2012. évi 8 főről (30 
%) 2017 évre 4 főre csökkent (19 %).  
 
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 
 

A településen nincsen az idősek, nyugdíjasok számára foglalkoztatásukat támogató egyéb 
program. 
 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Az Önkormányzathoz nem érkezett hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó bejelentés a 
foglalkoztatás területén. 
 
 

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

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
A nappali ellátás a Feladatellátó Intézmény keretében működik. A nappali ellátást nyújtó 
intézmény lehetőséget biztosít nyitvatartási időben a felvett tagjai részére: 
 

• naponta egy meleg ebéd helyben történő elfogyasztására, 
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• szükség szerint egészségügyi ellátásra, egészségügyi, egyéb tájékoztató előadásokon való 
részvételre, 

• személyi tisztálkodásra, 
• hivatalos ügyeik intézésében segítségnyújtás igénybevételére. 

 

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

65 év feletti lakosság száma 
(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) Év 

Fő Fő % 

2012 768 24 3,13% 

2013 777 35 4,50% 

2014 778 33 4,24% 

2015 789 29 3,68% 

2016 770 32 4,16% 

2017 716 36 5,03% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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{Oszlop V = 65 év feletti lakosság száma, Oszlop W = Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma} 

 
A nappali ellátást igénybe vevők száma évről évre kismértékben emelkedik. 
 
Szociális étkeztetésben részesülők száma jelenleg 122 fő. Az étkeztetés keretében azoknak a 
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt 
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önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  
 
 
A TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 „Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve 
a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztés” pályázat Önkormányzat által 
történő megvalósítása a nappali ellátás, a szociális étkeztetés helyiség biztosításának minőségibb 
színvonalát teszi lehetővé. 
 
 
 
Az időskorúak járadéka azoknak az idős személyeknek a részére biztosít ellátást, akik a 
nyugdíjkorhatáruk betöltése után a szükséges szolgálati idő hiányában saját jogú nyugellátásra 
nem jogosultak és jövedelemmel egyáltalán nem vagy csak minimális mértékben rendelkeznek. 
 
 
 
 
 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2012 4 

2013 4 

2014 2 

2015 3 

2016 5 

2017 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A nappali ellátást nyújtó intézmény lehetőséget biztosít nyitva tartási időben a felvett tagjai részére 
közösségi együttlétre, pihenésre, szabadidős programokban való részvételre. A településen három 
nyugdíjas klub működik, melyeket az Önkormányzat lehetőségeihez képest támogat (helyiség 
biztosítása, anyagi támogatás, kirándulások stb.). Az Önkormányzat minden évben megemlékezik 
nyugdíjasairól egy ünnep keretében. A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház is 
különböző lehetőségeket nyújt a szabadidő eltöltéséhez különböző előadások, kiállítások és 
programok szervezésével. 
 
 

c) idősek informatikai jártassága 
 
A modern technika fejlődésével az idősek is igyekeznek haladni, hiszen így lehetőségük van a 
távol élő gyermekeikkel, unokáikkal való kapcsolattartást erősíteni, bár ez nem helyettesíti a 
személyes találkozás felbecsülhetetlen értékét. 
 
Számítógépek használata a könyvtári szolgáltatáson belül biztosítottak. 
 

6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 
 
Devecser idős lakosságának művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésére minden évben 
színházi előadásokat, pódiumműsorokat, egészségmegőrző prevenciós programokat, 
kirándulásokat szerveznek a helyi civil szervezetek bevonásával. 
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6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési könyvtárak 
egységeinek száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények száma 

(TS 4101) 

2012 1 143 045 0 1 

2013 1 145 641 0 1 

2014 1 136 718 0 1 

2015 1 137 935 0 1 

2016 1 138 942 0 1 

2017 1 138 117 0 1 

Forrás: 
TEIR     

 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Elmagányosodás, önálló életvitel 
fenntartásának nehézsége 

Megfelelő szociális ellátás nyújtása 

Bűncselekmények szenvedő alanyává válás Figyelemfelhívó kiadványok, szórólapok 
készítése, közreadása 

Szociális ellátó rendszer infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Infrastruktúra fejlesztése 

 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők 

(TS 6301) 
Összesen 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 7 4 11 

2016 5 2 7 

2017 4 2 6 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar 
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{(1) Oszlop B= Férfiak, (2) Oszlop C = Nők} 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma 

(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

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

   

 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A fogyatékkal élő személyeknek az elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A 
munkáltató előítélete mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A 
megváltozott munkaképességűek esélye az integrált foglalkoztatási lehetőségek tekintetében 
kedvezőtlen. A munkahelyek jelentős része fizikai szempontból és problémaérzékenysége alapján 
is alkalmatlan fogyatékos munkavállalók fogadására. A fogyatékos munkavállalók foglalkoztatási 
esélyegyenlősége sérül. 
 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
Devecserben ilyen nem található. 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
 
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-től beolvadt a Magyar 
Államkincstárba. A fogyatékossági támogatással, családi pótlékkal, gyermekgondozási 
támogatással, anyasági támogatással valamint nemzetközi családi ellátással kapcsolatos 
hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a továbbiakban a Magyar Államkincstár jár el. Ezen 
ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától történik, azonban 
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az ellátásokkal összefüggő változásokat, módosításokat továbbra is a családtámogatási 
feladatkörrel megbízott járási hivatalok intézik.  
 
A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátását, kedvezményeit magasabb szintű 
jogszabályok szabályozzák. 
 
Ilyen támogatások: magasabb összegű családi pótlék, adókedvezmény/személyi kedvezmény, 
fogyatékossági támogatás, mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa. 
 
Az Önkormányzat külön megkülönböztető helyi önkormányzati támogatást fogyatékkal élő 
személyek számára nem biztosít. 
 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
A városban az alapfokú oktatási intézmény, a járóbeteg-szakellátás épülete, az alapellátást 
biztosító rendelő épületek, a művelődési ház és az Önkormányzat épülete van ellátva rámpával. A 
Járási Hivatalnál is biztosított az akadálymentesítés. Mozgáskorlátozottak részére kialakított 
mosdó az egészségügyi intézményekben, az Önkormányzat hivatali épületében található, valamint 
a Járási Hivatalnál is. Tapintható információs rendszerrel van ellátva az egészségügyi alapellátást 
szolgáló intézmény. A városban fogyatékos személyek közlekedését segítő vakvezető sáv, hangos 
tájékoztatás, indukciós hurok nem található, valamint jelnyelvi segítség igénybevételére sincs 
lehetőség. 
 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
 
A településen lévő művelődési ház, ahol a kulturális rendezvényeket tartják, csak részben 
akadálymentesített. A Könyvtár épülete rámpával nem rendelkezik, de a mozgásukban 
korlátozottak számára biztosítják az otthonukba történő ellátást könyvek házhoz szállításával. 
 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően az új beruházások és felújítások akadálymentesített 
környezet biztosításával történnek. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt feltétel az 
akadálymentesítettség, amelynek betartása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a 
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településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként 
jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
A településen a járdák, a parkok akadálymentesítettsége nem megoldott. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
A településen fogyatékos személyek számára nem állnak rendelkezésre speciális közlekedési 
megoldások és nincsen fogyatékosok nappali intézménye sem. 
 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A településen a fogyatékos személyek nem részesülnek hátránykompenzáló juttatásokban. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférési lehetőségek 
akadálymentesítésének hiánya 

akadálymentesítés 

 
 

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

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
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Az önkormányzat látókörébe főleg azok a civil szervezetek kerültek, amelyek együttműködnek a 
településsel, támogatást kérnek és/vagy valamely programokban együttműködnek az 
Önkormányzattal, vagy intézményeivel. 
 
Az Önkormányzat pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok alapszabályában szereplő 
tevékenységével kapcsolatos programjai, rendezvényei költségeit. 
 
A városban működő civil szervezetek többek között az alábbiak: 

• Polgárőr Egyesület, 
• Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
• Őszi Fény Nyugdíjas Klub, 
• Makovecz Nyugdíjas Klub, 
• Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub, 
• Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, 
• „Vackor az Óvodáért” Alapítvány (Az alapítvány célja az óvodai oktatáshoz, neveléshez 

szükséges taneszközök bővítése, játékok óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, 
óvodai programok támogatása, beiskolázás előtti segítség nyújtása a rászoruló 
gyermekeknek speciális orvosi vizsgálat támogatása), 

• „Számítástechnika Oktatásért- Tehetségek Támogatásáért” Alapítvány, 
•  Y 12 Galambász Sportegyesület. 

 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
 
A városban Római Katolikus Plébánia, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt 
helyi szervezete működik.  
 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
 
A Kistérségi Társulás Devecser székhellyel működik a 28 tagönkormányzat közigazgatási 
területére kiterjedően. 
 
A társulás tagjai a Kistérségi Társulást egyes szociális ellátási, egészségügyi ellátási, művelődési, 
belső ellenőrzési, társulás ügyintézés korszerűsítés és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a 
kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, 
pályázatok készítésére, megvalósítására), térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, 
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozták 
létre. 
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Az Ügyeleti Társulás Devecser székhellyel működik a 29 tagönkormányzat közigazgatási 
területére kiterjedően. 
 
Az Ügyeleti Társulás közösen ellátott feladata az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában írt 
egészségügyi alapellátás. Az Eütv. 93. § (2) bekezdése alapján az ügyeleti ellátás célja az 
egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a 
következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának 
észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-
gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott 
eljárásokban való részvétel. 
 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
A Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat szorosan együttműködik a város intézményeivel, 
aktívan részt vesz a közösségi programok szervezésében. 
 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
 
Diabetes Világnapról való megemlékezés a Devecserben felállított Életfánál, valamint egészségnap 
szervezése. 
 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
Ilyen kapcsolata nincs a településnek. 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 
 
A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a városban dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek.  
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása 
 
Az elfogadott dokumentum Devecser város honlapján hozzáférhető lesz, amely alapján az 
állampolgárok megismerik a helyi esélyegyenlőségi programot, intézkedéseket és így biztosított 
lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

- iskolai végzettség hiánya (8 
általános, szakma),  
- magas a munkanélküliek száma,  
- lakáshelyzet megoldatlansága, 
- életlehetőségek hátránya  
 

- iskolai végzettség megszerzése,  
- munkához segítés,  
- megfelelő lakóhelyhez való hozzájutás 
segítése, 
- felzárkóztatás 

Gyermekek 

- diétás-speciális étkezés 
biztosításának hiánya, 
- sok a hátrányos helyzetű gyermek, 
- beilleszkedési nehézségek, 
hiányzások, tisztasági problémák,  
- magatartási nehézségek, 
- a szociálisan rászoruló gyermekek 
továbbtanulásának nehézsége, 
- magánélet: családi kapcsolatok 
felbomlása, 
- üres védőnői állás helyek, 
- területi esélyegyenlőtlenség, 
szociokulturális hátrányok  

- speciális étkezés biztosításának 
előkészítése, intézményi lehetőségek 
felmérése, 
- gyermekek felkeresése,  
-nevelési, gondozási feladatok 
meghatározása, 
- életvezetési tanácsadás, segítő 
beszélgetések felajánlása, egészségügyi 
tanácsadás, 
- iskoláztatási támogatások, 
- gyermekek érdekvédelme, 
- üres álláshelyek főállású védőnővel 
történő betöltése,  
- kompetencia fejlesztése 

Idősek 

- elmagányosodás, egészségi állapot 
romlása,  
- bűncselekmények áldozatává válás, 
- szociális ellátórendszer 
infrastruktúrája 

- szociális szolgáltatások biztosítása,  
- létbiztonság növelése, 
- infrastruktúra fejlesztése 

Nők 
- várandós anyák tanácsadáson való 
részvételének hiánya,  
- 0-3 éves korú gyermekek 

- tanácsadásokon való rendszeres 
megjelenés, 0-3 éves 
- bölcsődei férőhelyek számának 
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napközbeni elhelyezése a nők 
magasabb számú foglalkoztatása 
érdekében 

növelése 

Fogyatékkal 
élők 

- közszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez, információhoz és a 
közösségi élet gyakorlásához való 
hozzáférési lehetőségek 
akadálymentesítésének hiánya 

- akadálymentesítés 

 
A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 
  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

- iskolai végzettség megszerzéséhez 
való hozzájutás segítése  
- munkához jutás segítése  
- lakásproblémák enyhítése, 
- életlehetőségek hátrányának 
leküzdése, felzárkóztatás 

önkormányzat, járási hivatal, 
családgondozók 

Gyermekek 

-diétás-speciális étkezés biztosítása 
- 0-3 éves korosztály hátrányos 
helyzetének enyhítése,  
- óvodai munkához való 
kapcsolódás,  
- iskolai munkához való kapcsolódás, 
- tanévkezdési, továbbtanulási 
támogatások (Bursa Hungarica 
Ösztöndíj, Arany János 
Tehetséggondozó Program) 
biztosítása, 
-családi kapcsolatok erősítése, 
kiegyensúlyozása, a gyermekek 
érdek-, és jogvédelme, 
- üres védőnői állás helyek betöltése, 
- területi esélyegyenlőtlenség 
szociokulturális hátrány leküzdése 
kompetencia fejlesztése 

orvos, védőnő, házvezető, 
óvodapedagógus, önkormányzat 
szociális iroda, járási hivatal, iskola, 
tanárok, pszichológusok, rendőrök, 
hivatásos pártfogók, ügyvéd, mediátor 

Idősek 

-a városban élő idősek egyenlő 
esélyű hozzáférésének biztosítása a 
szociális szolgáltatásokhoz,  
-létbiztonság növelése, 
- szociális ellátórendszer 

önkormányzat, polgárőrség, városi 
rendőrőrs, lakossági jelzőrendszer 
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infrastruktúrájának fejlesztése  

Nők 

-felelősségtudatos gyermekvállalás 
kialakítása, szűrővizsgálatokon való 
részvétel elősegítése, 
- nők munkába való segítése 

védőnői szolgálat munkatársai, szakmai 
előadók, önkormányzat 

Fogyatékkal 
élők 

- akadálymentesítés 
- önkormányzat, pályázatíró, kivitelező 
vállalkozó 

 
 
Jövőképünk 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalomba beilleszkedve, egészségesebb 
életmódot, ezáltal minőségibb életet tudnak élni. 
 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők létbiztonságát anyagi segítségnyújtással és a 
szociális munka eszközeivel megalapozhassuk. 
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, egészségnevelését, oktatását, valamint 
tehetségnevelését, felzárkóztatását. 
 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek élet és létbiztonságára. 
 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkavállalás, gyermeknevelés segítését, az 
egészségügyi felvilágosító munkát. 
 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő embertársaink társadalmi beilleszkedésének 
elősegítésére, életvitelük, anyagi biztonságuk figyelemmel kísérésére. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Intézkedés címe: Iskolai végzettség megszerzéséhez való hozzájutás segítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A munkába állást akadályozza, hogy vannak emberek, akik nem 
rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, szakmával.  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

8 általános befejezése, szakképzettség szerzése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés, szakmaszerzés iránti igényfelmérés. Pályázat megvalósításában 
való közreműködés. 

Résztvevők és 
felelős 

Kliensek, családgondozók, Önkormányzat 

Partnerek 
Kliensek, oktatási intézmények, Járási Hivatal, Devecseri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 

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

A tanulmányok megkezdésének és befejezésének figyelemmel kísérése. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Tanulási vagy anyagi nehézségek esetén lemorzsolódás. 

Szükséges 
erőforrások 

Megfelelő iskolai programok. Önkormányzati költségvetési erőforrás. A 
TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00003 pályázat megvalósításában való 
közreműködés. 
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Intézkedés címe: Munkához segítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Devecserben nagyon sok ember van munka nélkül, megélhetésük a helyi 
„lomisok”-tól függ. 

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

Munkahelyhez jutás elősegítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a különböző munkaerő közvetítő cégekkel, a környéken 
levő vállalatokkal, Járási Hivatallal. Újságok, álláshirdetések figyelése. 
Elnyert pályázatok megvalósítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Kliensek, családgondozók, Önkormányzat 

Partnerek Járási Hivatal munkatársai 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 

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

Csökken a munkanélküliek száma, átlépnek a segélyezésből a közmunkába, 
onnan pedig a foglalkoztatásba. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Sok esetben a munkába állás is anyagi terhet jelent, meg kell teremteni a 
lehetőségét, hogy a munkába állás költségeit hogyan lehetne megelőzni. 

Szükséges 
erőforrások 

Információ áramoltatás működtetése, felgyorsítása. Önkormányzati 
költségvetési erőforrás. A TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002 elnyert pályázat 
megvalósításában való részvétel. TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 pályázat. 
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Intézkedés címe: Lakásproblémák enyhítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Még mindig vannak nagycsaládok, amelyek létszámuknak megfelelő 
lakásban nem higiénikus körülmények között élnek.  

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

Egészséges, tiszta, világos lakóhelyhez való hozzájutás segítése. Pályázat 
megvalósítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, lehetőségek figyelemmel kísérése, 
családgondozási tervekben ezt szolgáló feladatok megjelölése. 

Résztvevők és 
felelős 

Családok, családgondozók, Önkormányzat 

Partnerek Lakosság, klienskör 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 

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

HEP Fórum évenkénti áttekintése. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő anyagi háttér a családok részéről. Takarékosságra késztetés, 
nevelés.  

Szükséges 
erőforrások 

Helyi lakás és albérleti lehetőségekről információs hálózat kialakítása. 
Önkormányzati költségvetési erőforrás. TOP-4.3.1-15-VE1-2016-0003 
pályázat. 
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Intézkedés címe: Ellátó rendszer fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás helyiségeinek minimális száma 

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

Az ellátás új helyen történő biztosítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Önkormányzati költségvetésben önerő biztosítása, pályázat megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat 

Partnerek Devecseri Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Az ellátás minőségibb helyen történő biztosítása. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Saját forrás biztosítása 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetési erőforrás. TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 
pályázat. 
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Intézkedés címe: Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek hátránya, felzárkóztatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Közösségfejlesztés hiánya, oktatás, iskolai felzárkózás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás, életvezetési tanácsadás, egyéni fejlesztés és 
szociális munkát biztosító programok alacsony volta, vagy nem léte. 

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

A feltárt problémák csökkentése, vagy megszüntetése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felzárkóztató, korrepetálás gyermekeknek. Jogi és pszichológiai tanácsadás 
szülőknek. A teljes pályázat megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, oktatási-nevelési intézmények, Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. 

Partnerek Kliensek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

A hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javulása. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

A programban résztvevő emberek együttműködésének esetleges hiánya. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetési erőforrás. Humán erőforrás. TOP-5.2.1-15-
VE1-2016-00003 pályázat. 
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Intézkedés címe: Diétás-speciális étkezés biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Több gyermek speciális étkezést igényel, ami helyben nincs megoldva. 

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

A speciális étkezést igénylő gyermekek és intézményi kereten belüli 
biztosítása lehetőségének felmérése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírások figyelése, önkormányzati költségvetés feltérképezése, 
felmerült problémák kiküszöbölése. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, iskola, óvoda, védőnő. 

Partnerek Önkormányzat, iskola, óvoda, szülök. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Minden diétás és speciális étkeztetést igénylő gyermek étkeztetése 
megoldódik az intézményekben (óvoda, iskola), egészséges fejlődésükhöz 
való hozzájárulás nagymértékben növekszik. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi erőforrás hiánya, magas költségek. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati erőforrás. Önkormányzati költségvetési erőforrás. Személyi 
erőforrás. 
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Intézkedés címe: 0-3 éves korosztály hátrányos helyzetének enyhítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A 0-3 éves korosztály kevés szakemberrel találkozik, a hátrányos helyzetű 
családokban gyakran ezek a problémás helyzetű gyermekek „rejtve” 
vannak. 

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

Ennek a korosztálynak fokozott figyelemmel kísérése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Állandó kapcsolattartás az orvosokkal és a védőnőkkel. A hátrányos 
helyzetű gyermekek közvetítése a Biztos Kezdet Gyerekházba. 
Kapcsolattartás az ott dolgozó szakemberekkel, közös feladat 
meghatározás, értékelés.  

Résztvevők és 
felelős 

Kliensek, családgondozók 

Partnerek Orvos, védőnő, házvezető 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Alapellátások, védelembe vételek eredményességi mutatói a statisztikában. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Intézmények közötti lassú információáramlás. Késedelmes jelzések. 
Jelzőrendszer működtetése, érzékenyítése. 

Szükséges 
erőforrások 

Szakemberek közötti erős, felelős munkakapcsolat.  
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Intézkedés címe: Óvodai munkához való kapcsolódás 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Beilleszkedési nehézségek, hiányzások, tisztasági problémák. 

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

Az óvodás korosztályú gyermekek hátrányainak leküzdése, az elvárható 
színvonalú „jóléthez” való hozzájutásának segítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az óvoda jelzésére a családok, gyermekek felkeresése, szükség esetén 
gondozásba vétele, az óvodapedagógus bevonása a nevelési gondozási 
feladatok meghatározásába, ezek ellenőrzési tevékenységébe. Jó kapcsolat 
kialakítása a családokkal és gyermekekkel, szemléletformálás, társadalmi 
igények képviselete, egészséges életmódra nevelés. 

Résztvevők és 
felelős 

Kliensek, családgondozók 

Partnerek 
Óvodapedagógus, védőnő, orvos, Önkormányzat, Szociális Iroda, Járási 
Hivatal 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Alapellátások, védelembe vételek eredményességi mutatói a statisztikában.  

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Intézmények közötti lassú információáramlás. Késedelmes jelzések. 
Jelzőrendszer működtetése, érzékenyítése. 

Szükséges 
erőforrások 

Szakemberek közötti erős, felelős munkakapcsolat.  
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Intézkedés címe: Iskolai munkához való kapcsolódás 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Magatartási nehézségek, tanulási nehézségek, érzelmi, erkölcsi, testi 
fejlődés nehezítettsége. 

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

A testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődés elősegítése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Életvezetési tanácsadás, egészségügyi tanácsadás, segítő beszélgetések 
felajánlása, az életkornak megfelelő gyermekjóléti szolgáltatás önálló 
igénybevételéhez való hozzájutás elősegítése. Közvetítés orvoshoz, 
pszichológushoz, pedagógushoz, más iskolába stb. Szoros kapcsolattartás 
az iskolával. 

Résztvevők és 
felelős 

Szülők, gyermekek, családgondozók. 

Partnerek 
Iskolák, tanárok, pszichológusok, orvosok, védőnők, rendőrök, hivatásos 
pártfogók, Önkormányzat, Szociális Iroda, Járási Hivatal. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Alapellátások, védelembe vételek eredményességi mutatói a statisztikában. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Intézmények közötti lassú információáramlás. Késedelmes jelzések. 

Szükséges 
erőforrások 

Szakemberek közötti erős, felelős munkakapcsolat. 
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Intézkedés címe: 
Tanévkezdési, továbbtanulási támogatások (Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat, Arany János Tehetséggondozó Program) biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A településen sok a szociálisan rászoruló gyermek, nehézkes a 
továbbtanulás biztosítása a szülőnek. 

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

Rövid: Segélyek, továbbtanulási támogatások.  
Közép: A rászoruló gyermekek tanulásához szükséges anyagi hozzájárulás. 
Hosszú: Továbbtanulás ösztönzése, sikeres iskolai tanulmányok. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Rászoruló gyermekek számának feltérképezése. 
Iskolával és óvodával való kapcsolattartás. 
Pályázati kiírások figyelése. 
Önkormányzati költségvetés feltérképezése. 
Pályázatíró bevonása. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, óvoda, iskola, civil szervezetek, családsegítő 

Partnerek Önkormányzat, óvoda, iskola 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 

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

Rövid: Hányan kaptak segélyt, támogatást. Közép: A gyermekek létszáma, 
továbbtanulók száma. Hosszú: Hány gyermeknek változik meg az élet 
körülménye. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi erőforrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati költségvetési erőforrás. Pályázati erőforrások. Humán-
emberi erőforrások. 
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Intézkedés címe: 
Családi kapcsolatok erősítése, kiegyensúlyozása, a gyermekek érdek-, és 
jogvédelme 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Az utóbbi években emelkedett azoknak a családoknak a száma, akik a 
családi kapcsolatok felbomlása esetén külső segítséget igényelnek közös 
ügyeik elrendezéséhez.  

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

Pártatlan, minden fél érdekeit szem előtt tartó a gyermekek érdekeire nagy 
hangsúlyt helyező esetkezelés.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Esetfelvétel, a szükséges intézkedés team munkában történő kimunkálása. 
Jogsegélyszolgálat, pszichológus, családterápia, mediáció felajánlása.  

Résztvevők és 
felelős 

Kliensek, családgondozó, Önkormányzat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársai. 

Partnerek Ügyvéd, pszichológus, mediátor 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 

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

Veszélyeztetett családok, gyermekek száma. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Ezek az esetek nagyon időigényesek, nagy körültekintést igényelnek, az 
esetek viteléhez felkészülési időt kell biztosítani a családgondozónak.  

Szükséges 
erőforrások 

A szolgálatnál meglevő jogi segítségnyújtás, pszichológiai megsegítés 
fenntartása továbbra is. Mediátor igénybevételének átgondolása. 
Önkormányzati költségvetési erőforrás. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

115 

 

 

Intézkedés címe: Üres védőnői álláshelyek betöltése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A védőnői feladatok ellátása helyettesítéssel történik. 

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

A három védőnői körzet létszámának főállású védőnővel történő betöltése.  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Álláshelyek meghirdetése, felsőfokú szakirányú szakképzésnyújtó oktatási 
intézményben végzősök megkeresése.  
 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat. 

Partnerek  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 
 

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

A védőnői álláshelyek betöltése  
 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Üres védőnői álláshelyek magas száma, a megfelelő iskolai végzettséggel 
rendelkezők alacsony száma. Az ellátandók hátrányos összetétel. Rajtunk 
kívül álló okok. 
 

Szükséges 
erőforrások 

Humán (szakemberek), pénzügyi (kiemeltebb bérezés, lakhatás biztosítása) 
erőforrások, 
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Intézkedés címe: Területi esélyegyenlőtlenségek, szociokulturális hátrányok leküzdése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Egyes óvodás- és iskoláskorú gyermekek hátrányos ismerete, tudása. 
területi esélyegyenlőtlensége és szociokulturális hátránya.  

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

A feltárt problémák leküzdése. A nevelési-oktatási intézmények 
tanulóinak, és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozásokon kívüli 
kompetenciafejlesztésének támogatása, ismeret és tudás gyarapítása, 
területi esélyegyenlőtlenségek és szociális kulturális hátrányok 
csökkentése, leküzdése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Erdei óvoda, szakkörök (képzőművészeti, anyanyelvi, honismereti) 
hagyományőrző, önfejlesztő táborok, felzárkóztató és tehetséggondozó 
foglalkozások. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Oktatási, nevelési intézmények, Devecseri Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház, kliensek. 

Partnerek Devecseri Roma Nemzetiségi Önkormányzat, oktatók, óvónők 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Gyermekek eredményessége létszámban. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Motiváltság hiánya, érdektelenség. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán erőforrások. Önkormányzati költségvetési erőforrás. EFOP-3.3.2-
16-2016-00235 pályázat. 
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Intézkedés címe: 
Felelősségtudatos gyermekvállalás, szűrővizsgálatokon való részvétel 
elősegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A roma családok nagy része nehéz szociális és anyagi körülmények között 
él (több gyermek nevelése, javasolt tanácsok, átadott információk 
betartásának hiánya). 

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

A roma lakosság szemléletének és életkörülményeinek megváltoztatása, a 
gyermekek egészségesebb életmódra nevelése, ismereteinek bővítése. 
Felelősség tudatos gyermekvállalás kialakítása a fogantatástól kezdve.  
A Nemzeti Népegészségügyi Program szűrővizsgálatain való részvétel 
elősegítése. 
Rövidtávú célok: 
A várandóság során és a különböző életkorukban elvégzendő 
szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon (oltások) való rendszeres megjelenés 
megvalósulása.  
Családlátogatások, személyes beszélgetések, egészségfejlesztő előadások 
alkalmával információk ismeretek átadása, azok betartása, készség szinten 
való elsajátítása. Pl.: személyi higiéne, egészséges táplálkozás, káros 
szenvedélyek kialakításának megelőzése, fogamzásgátlási módszerek 
ismerete és használatának megvalósítása. 
Felnőtt lakosság motiválása a népegészségügyi szűréseken való részvételre. 
Középtávú célok: 
Minőségileg és mennyiségileg megfelelő táplálkozás kialakítása, ezáltal a 
népbetegségek előfordulásának csökkentése. 
Dohányzó várandósok számának mérséklése. 
Tudatosabb személyi és környezeti higiéne kialakítása. 
Szűrővizsgálatokon való megjelenés erősítése. 
Hosszú távú célok: 
Generációk egymásra figyelése, tudatos egészségmagatartás kialakítása, 
egészségesebb életmódra törekvés. 
Demográfiai mutatók számának javulása.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A védőnő által kötelezően felajánlott családlátogatások gyakoriságnak 
biztosítása a szakma előírásainak megfelelően: várandós anya, 
gyermekágyas anya, újszülött, csecsemő (6 hét – 1 éves kor), 1-3 éves korú 
kisded, 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig (ha közösségbe 
jár), 3 éves kortól tanulói jogviszony megkezdéséig (ha nem jár 
közösségbe).  
Hetente 2-2 alkalommal önálló védőnői tanácsadások tartása.  
Óvodai, iskolai szűrővizsgálatok során, valamint tanóra keretében 
ismeretek átadása, bővítése az egészséges életmóddal kapcsolatban.  
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Személyes, egyéni beszélgetések tartás igény szerint. Igényekhez és 
lehetőségeinkhez mérten klubfoglalkozások, egészség napok tartása. 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnői Szolgálat munkatársai, nők, roma lakosság 

Partnerek 
Önkormányzat, Védőnői Szolgálat munkatársai és a programba bevont 
szakmai előadók, résztvevők, roma lakosság és képviseletük 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Tanácsadásokon, státusz vizsgálatokon való megjelenések száma nő. 
Szűrővizsgálatok segítségével elváltozások időben felismerésre kerülnek 
(látás, hallás stb.). 
Népegészségügyi megbetegedések kialakulása mérséklődik. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Szakember hiánya. 
Lakosság nem megfelelő motiváltsága (nem jön el, eljön, de a program nem 
érdekli). 
Pénzügyi források hiánya (klubfoglalkozás, egészségnap szervezése). 

Szükséges 
erőforrások 

Pénzügyi erőforrások. Humán erőforrások 
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Intézkedés címe: Nők elhelyezkedési esélyének növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A 0-3 éves korú gyermeket nevelő nők elhelyezkedésének hátránya 

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

A nők elhelyezkedési lehetőségének növelése érdekében a bölcsődei ellátás 
12 főre történő emelése, megfelelő infrastruktúra és szakember 
biztosításával.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Elhelyezhető gyermekek helyének biztosítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, óvoda 

Partnerek  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2020. december 31. 

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

Gyermekek elhelyezési lehetőségének növekedése. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Anyagi fedezet hiánya, pályázat benyújtása a Pénzügyminisztérium által 
meghirdetett Bölcsődei Fejlesztési Programra 12 fős bölcsődei férőhely 
kialakítására. 

Szükséges 
erőforrások 

Pénzügyi erőforrások. Humán erőforrások. 
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Intézkedés címe: 
A városban élő idősek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális 
szolgáltatásokhoz, a szociális ellátó rendszer infrastruktúrájának fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A családi struktúrában tapasztalható változás Devecser város lakóira is 
jellemző, aminek következménye a többgenerációs családforma felbomlása, 
aminek következményeként az idősek jellemzően magukra maradnak, jobb 
esetben házastársukkal, sokan azonban magányosan, egyszemélyes 
háztartásban. Egészségi állapotuk romlása, fizikai erőnlétük 
meggyengülése következményben egyre nagyobb terhet jelent számukra az 
önálló életvitel fenntartása.  

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

Tematikus és módszeres kutatómunkával feltérképezni a potenciálisan 
rászorultnak tekinthető korosztályt, felajánlani és ezzel együtt tudatosítani 
a szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét.  
A szociális ellátórendszer szolgáltatásaival a célcsoport körében felmerült 
igényekre válaszolni.  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A város időskorú lakosságának feltérképezése.  
A helyben elérhető szociális szolgáltatások közül az állapotuknak leginkább 
megfelelő ellátási forma felajánlása. 
Pályázat megvalósítása. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Az intézmény idősellátást nyújtó szakmai egységének vezetői, 
klubgondozó, családgondozók, szociális gondozók, önkormányzat. 

Partnerek Lakossági jelzőrendszer 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 
 

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

A városban fellelhető szociális szolgáltatásokról minden érintett megfelelő 
mélységű és naprakész tájékoztatásban részesül, így szükség esetén 
könnyebben informálódik a lehetőségekről.  
Az ellátórendszer szolgáltatásait adekvát módon, az állapothoz igazodóan, 
a szükségletekhez igazodva lehet az adott egyén számára biztosítani. 
Indikátor: ellátórendszerbe bekerült igénylők számának alakulása.  
 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Idősek elmagányosodása, ennek oldása az idősek nappali ellátásának 
biztosításával.  
Önmaguk ellátására nem képes idősek saját lakókörnyezetükben való 
megtartása külső segítség nélkül megoldhatatlan, ellátásuk csak 
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bentlakásos formában, saját, megszokott környezetük feladásával lenne 
megoldható. Ameddig állapotuk lehetővé teszi, törekedni szükséges arra, 
hogy otthonukban történő gondozásuk során kapják meg a gondozási 
szükséglet mértékének megfelelő szakszerű ellátást házi segítségnyújtás 
keretében.  
 

Szükséges 
erőforrások 

Az ellátórendszer kapacitásának rugalmasan alkalmazkodnia kell az 
igényekhez, ami elképzelhető, hogy hosszú távon a szakemberek számának 
bővítését teszi szükségessé. Önkormányzati költségvetési erőforrás. 
Infrastruktúrafejlesztés, TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 pályázat. 
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Intézkedés címe: Az idős lakosság létbiztonságának növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Az idős emberek helyzetét súlyosbítja, hogy a testi erő fogyatkozása miatt 
kiszolgáltatottabbá válnak, emiatt egyre több idős ember válik 
bűncselekmények szenvedő alanyává. 

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

Az idős emberek biztonságérzetének erősítése érdekében szorosan 
együttműködési keretek kialakítása a rendvédelmi szervekkel, 
polgárőrséggel. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A célcsoport, ezzel párhuzamosan a szociális szakemberek tájékoztatása és 
módszeres felkészítése annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest 
leredukálódjon az áldozattá válás az idősek körében. Figyelemfelhívó 
kiadványok, szóróanyagok készítése és közreadása. 

Résztvevők és 
felelős 

Idősellátást nyújtó szakmai egység vezetői, klubgondozó, családgondozók, 
szociális gondozók. 

Partnerek Önkormányzat, polgárőrség, városi rendőrőrs, lakossági jelzőrendszer 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Információs anyagok összeállítása, közzététele, folyamatos frissítése a 
program teljes időtartama alatt. 

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

Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények számának alakulása. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Az áldozattá válás szempontjából fokozottan veszélyeztetett populáció az 
idős korosztály. Csökkentés eszköze: átgondolt, tervezett és módszeres, a 
rendvédelmi szervek, és civil szervezet (polgárőrség) bevonásával 
kidolgozott megelőző programok kidolgozása és alkalmazása. 

Szükséges 
erőforrások 

Pénzügyi és humán erőforrás. 
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Intézkedés címe: 
A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és 
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek 
akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet nem megoldott 

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

Akadálymentes környezetre való törekvés. 
Az akadálymentesítés megvalósítása ütemterv alapján történik. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Akadálymentesítés ütemterv szerinti megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, 
Érintett intézmények,  
Polgármester 

Partnerek Pályázat kiíró szerv 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2023. december 31. 

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

Akadálymentesített önkormányzati intézmények száma. 
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége biztosítottá válik. 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Jogszabályi előírásnak való nem megfelelés, költségvetési forrás, pályázati 
kiírás hiánya, fogyatékkal élők esélyegyenlősége az akadálymentes 
környezet hiánya miatt nem biztosított, nem biztosított az egyenlő esélyű 
hozzáférés 

Szükséges 
erőforrások 

Költségvetési és pályázati források lehetőségének igénybevétele. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Iskolai végzettség 
megszerzéséhez való 
hozzájutás segítése 

Általános iskolai 
végzettség, szakma 
hiánya 

8 általános iskola 
befejezése, 
szakképzettség 
szerzése 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban 

Iskolai végzettség 
megszerzése 

Önkormányzat, 
Családsegítő 

2023.12.31. 

Végzettséget 
megszerzők száma, a 
képzésen indulók 90 
%-os létszáma. 

Megfelelő iskolai 
programok. A TOP-
5.3.1-16-VE1-2017-
00003 pályázat. 
Önkormányzati 
öltségvetési 
erőforrás. Egyéb 
pályázati erőforrás. 

5 év 

2 Munkához segítés Sok a munkanélküli. 
Munkanélküliség 
csökkentése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

A munkanélküliek 
munkahelyhez jutás 
segítése. Új 
munkahelyek 
kialakításának 
segítése. 

Önkormányzat, 
Családsegítő 

2023.12.31. 

Közfoglalkoztatásban 
résztevők számának 
2 fővel való 
csökkenése. A nyílt 
munkaerő piacon 
elhelyezkedettek 
számának 2 fővel 
való növekedése. 

Humán erőforrás 
információ 
áramoltatás 
működtetéséhez, 
felgyorsításához. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. TOP-5.1.2-
15-VE1-2016-00002 
pályázat. TOP-1.1.1.-
15-VE1-2016-00002 
pályázat. Egyéb 
pályázati erőforrás. 

5 év 

3 
Lakásproblémák 
enyhítése 

Rossz lakhatási 
körülmények 

Lakhatási 
körülmények 
javulása. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Rossz lakhatási 
körülmények javítása, 
tiszta és egészséges 
életmód megvalósítása 
érdekében. 

Önkormányzat, 
Családsegítő, 
Védőnői 
Szolgálat 
Munkatársai 

2023.12.31. 

Bérlakások 
számának 
növekedése 6 
bérlakással, melyből 
3 bérlakás 
szociálisan rászoruló 
családok részére 
kerülhet biztosításra. 

Humán erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. TOP-4.3.1-
-15-VE1-2016-00003 
pályázat Egyéb 
pályázati erőforrás. 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

4 
Ellátó rendszer 
fejlesztése 

Ellátás helyiségeinek 
minimális száma. 

Ellátás új helyen 
történő 
biztosítása. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Az ellátás minőségibb 
helyen történő 
biztosítása. 

Önkormányzat 2020.12.31. 

Kliensek számának 
10 fővel való 
növekedése. A 
kiszolgáló helyiségek 
számának 3 
helyiséggel történő 
emelkedése. 

Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. TOP-
4.2.1.-15-VE1-2016-
00003 pályázat. 

5 év 

5 

Hátrányos helyzetű 
emberek 
életlehetőségeinek 
hátránya, 
felzárkóztatása 

Közösségfejlesztés 
hiánya, iskolai 
felzárkózás, 
családsegítés, 
gyermekjóléti 
szolgáltatás, 
életvezetési 
tanácsadás, egyéni 
fejlesztés és szociális 
munkát biztosító 
programok alacsony 
volta, vagy nem léte. 

A feltárt 
problémák 
csökkentése, vagy 
megszüntetése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Felzárkóztatás. 
Önkormányzat, 
Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat. 

2020.12.31. 

A hátrányos helyzetű 
emberek 
életlehetőségeinek 
javulása, a 
segítségnyújtást 
igénybe vevők száma 
minimum 30 fő. 

Humán erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. TOP-
5.2.1.-15-VE1-2016-
00003 pályázat. 

5 év. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Diétás-speciális 
étkezés biztosítása 

Több gyermek 
speciális étkezést 
igényel, ami helyben 
nem megoldott. 

A gyermekek 
részére diétás és 
speciális étkezés 
megvalósítása. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Diétás étkeztetés 
bevezetése az 
intézményi 
konyhákban. 

Önkormányzat 2020.12.31. 

Diétás és speciális 
étkezést igénylő 
gyermekek 10-os 
számának a kért 
étkezés biztosítása. 

Pályázati erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. Humán 
erőforrás. 

5 év. 

2 

0-3 éves korosztály 
hátrányos helyzetének 
enyhítése 

Sok a hátrányos 
helyzetű gyermek. 

A gyermekek 
hátrányos 
helyzetének 
megszüntetése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

A gyermekek 
helyzetének fokozott 
figyelemmel kísérése. 

Családgondozók 2020.12.31. 

Védelembe vett 
gyermekek száma 5 
fővel való 
csökkenése. 

Humán erőforrás 5 év. 

3 
Óvodai munkához való 
kapcsolódás 

Beilleszkedési 
nehézségek, 
hiányzások, tisztasági 
problémák. 

A gyermekek 
hátrányainak 
leküzdése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Az elvárható 
színvonalú "jóléthez" 
való hozzájutás 
segítése. 

Családgondozók 2020.12.31. 

Gondozásba vett 
gyermekek 
számának 5 fővel 
való csökkenése. 

Humán erőforrás. 5 év. 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

4 
Iskolai munkához való 
kapcsolódás 

Magatartási 
nehézségek, tanulási 
nehézségek, érzelmi, 
erkölcsi testi fejlődés 
nehezítettsége. 

A testi, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi 
fejlődés 
elősegítése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Életvezetési, 
egészségügyi 
tanácsadás. 

Családgondozók 2020.12.31. 
Védelembe vételek 
számának 5 fővel 
való csökkenése. 

Humán erőforrás. 5 év. 

5 

Tanévkezdési, 
továbbtanulási 
támogatások (Bursa 
Hungarica 
Ösztöndíjpályázat, 
Arany János 
Tehetséggondozó 
Program) biztosítása 

A településen sok a 
szociálisan rászoruló 
gyermek, nehézkes a 
továbbtanulás 
biztosítása a 
szülőknek. 

A településen élő 
gyermekek 
támogatása. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Tanulást elősegítő 
támogatások. 

Önkormányzat 2023.12.31. 

A rászoruló, 
támogatást igénylő 
és továbbtanuló 
fiatalok számának 2 
fővel való 
növekedése. 

Pályázati erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. Humán 
erőforrás. 

5 év 

6 

Családi kapcsolatok 
erősítése, 
kiegyensúlyozása, a 
gyermekek érdek- és 
jogvédelme 

Elvált szülők 
esetében a 
gyermekeket érintő 
problémák 
megoldásának 
hiánya. 

A veszélyeztetett 
családok, 
gyermekek 
számának 
csökkentése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Pártatlan, a gyermekek 
érdekeire hangsúlyt 
helyező esetkezelés. 

Önkormányzat, 
Családgondozók 

2023.12.31. 

Veszélyeztetett 
gyermekek 
számának 15 fővel 
való csökkenése. 

Humán erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. 

5 év. 

7 
Üres védőnői 
álláshelyek betöltése 

Üres védőnői 
álláshelyek. 

Védőnői állás 
helyek főállású 
védőnőkkel 
történő betöltése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

A védőnői állás helyek
betöltése érdekében 
álláshirdetés feladása, 
kiemelt bérezéssel, 
szolgálati lakással. Az 
iskolai képzést 
biztosító intézmény, 
valamint végzősök 
megkeresése. 

Önkormányzat 2020.12.31. 
Beöltött védőnői 
álláshelyek száma 3. 

Humán erőforrás 3 
fő. Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. 

5 év 

8 

Területi 
esélyegyenlőtlenségek, 
szociokulturális 
hátrányok leküzdése 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek magas 
száma. 

Kompetencia 
fejlesztése 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Területi 
esélyegyenlőtlenségek, 
szociokulturális 
hátrányok 
csökkentése, 
megszüntetése 
különböző 
programokkal. 

Önkormányzat, 
Oktatási-nevelési 
intézmények, 
Devecseri Városi 
Könyvtár és 
Művelődési Ház 

2020.12.31. 
Résztvevők száma, 
minimum 50 fő. 

Humán erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. EFOP-
3.3.2.16-2016-00235 
pályázat. 

5 év. 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Felelősségtudatos 
gyermekvállalás, 
szűrővizsgálatokon 
való részvétel 
elősegítése 

Rossz szociális és 
nehéz anyagi 
körülmények. 

Tanácsadáson és 
szűrővizsgálaton 
való megjelenés. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Egészséges életmódra 
nevelés. 

Védőnői 
Szolgálat 
Munkatársai 

2020.12.31. 

Tanácsadáson, 
vizsgálatokon 
megjelent várandós 
anyák száma 5 fővel 
való emelkedése. 

Humán erőforrás. 
Pénzügyi erőforrás. 

5 év. 

2 
Nők elhelyezkedési 
esélyének növelése 

0-3 éves korú 
gyermeket nevelő 
nők 
elhelyezkedésének 
hátránya. 

Elhelyezhető 
gyermekek 
számának 
növelése, nők 
foglalkoztatásának 
emelése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Infrastruktúra 
fejlesztés és 
szakember biztosítása 
a neveléshez. 

Önkormányzat, 
Óvoda 

2020.12.31. 

Felvehető 
gyermekek 
számának 7 fővel 
történő emelkedése. 

Humán erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. Pályázati 
erőforrás. Pályázat 
benyújtása a 
Pénzügyminisztérium 
által meghirdetett 
Bölcsődei Fejlesztési 
Programra. 

5 év. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

A városban élő idősek 
egyenlő esélyű 
hozzáférésének 
biztosítása a szociális 
szolgáltatásokhoz, a 
szociális ellátó 
rendszer 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

Egyedül élő emberek 
önálló életvitelének 
fenntartása. 

A szociális 
szolgáltatások 
biztosítása. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Tudatosítani a 
szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás 
lehetőségét. 

Önkormányzat, 
Idős ellátást 
biztosító 
intézmény 
vezetője, 
Szociális 
Gondozók. 

2020.12.31. 

A magányosan élő 
idős lakosságból 10 
fővel történő 
magasabb 
igénybevétel a 
nyújtott 
szolgáltatásból. 

Humán erőforrás. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. TOP-
4.2.1.-15-VE1-2016-
00015 pályázat. 
Egyéb pályázati 
erőforrás. 

5 év. 

2 

Az idős lakosság 
létbiztonságának 
növelése 

Az idős emberek 
gyakran válnak 
bűncselekmények 
elszenvedő alanyaivá. 

Biztonságérzet 
erősítése. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 
Devecser Város 
Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési 
Cselekvési 
Programja. 

Bűncselekmény 
áldozattá válásának 
kizárása különböző 
felvilágosító 
programokkal, 
kiadványokkal. 

Idős ellátást 
nyújtó intézmény 
vezetője. 

2020.12.31. 

Bűncselekmények 
számának 
csökkenése 5-el az 
idős emberek 
körében. 

Humán erőforrás. 
Pénzügyi erőforrás. 

5 év 
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1

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

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 

 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

A 
közszolgáltatásokhoz, 
közösségi, 
közlekedéshez, 
információhoz és 
közösségi élet 
gyakorlásához való 
hozzáférési 
lehetőségeinek 
akadálymentesítése 

Közszolgáltatásokhoz, 
kulturális, 
sportprogramokhoz, 
közlekedéshez való 
hozzáférés hátránya. 

Akadálymentes 
környezetre 
történő törekvés 
egyenlő esélyű 
hozzáférés 
biztosítása az 
önálló 
életvitelben. 

Az 
Önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumával 
összhangban. 

Akadálymentesítés 
ütemterv szerinti 
megvalósítása. 

Önkormányzat 2020.12.31. 

Akadálymentesített 
önkormányzati 
intézmények száma 
2-el emelkedik. 

Pályázati pénzügyi 
erőforrás 
igénybevétele. 
Önkormányzati 
költségvetési 
erőforrás. 

A fogyatékkal élő
személyek 
esélyegyenlősége 
biztosított válik. 
5 év 
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása, 
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre, 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

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

Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

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

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

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

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

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 
tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

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

Érvényesülés, módosítás 

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



 

 

 



 

 

 



 

 

 


