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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 

 

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

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

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

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva, Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

 

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

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. 

A már hivatkozott Kormányrendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 

célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

 mélyszegénységben élők, 

 romák, 

 gyermekek, 

 nők, 

 idősek és 

 fogyatékkal élők. 

                                                           
1
 Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, 

Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A helyi önkormányzat feladata e célcsoportok esélyegyenlőségének javítása, velük szemben az 

egyenlő bánásmód érvényesítése, valamint a helyi társadalom különböző csoportjai együttélésének 

segítése.  

A település bemutatása 

 

Fekvése 

Fejér megye délnyugati részén, Veszprém megye határán, a Mezőföldön fekvő nagyközség, amely 

1950-ig Veszprém megyéhez tartozott. 

Egy központi völgyterület körül nyugati, déli és keleti irányban mérsékelten emelkedő síkságon, a 

Balatonaligától a Sió és a Csíkgát-patak egyesüléséig húzódó ún. Enyingi-háton épült települést 

délnyugat felé határozottan felismerhető vetősík választja el a Siófok-Balatonszabadi süllyedék-

területtől. A délkelet-északkelet irányú hát 40–50 m relatív magasságú, tengerszint feletti átlagos 

magassága 150–160 m között változik. A hát alacsonyabb lejtőit a lösz alatt finom folyóvízi 

hordalék fedi. Ennek az anyaga aprókavicsos homok, amely középpleisztocén kori lerakódás 

eredménye. A községet átszelő Csíkgát-patak (Cinca-patak) 26,5 km hosszú, abszolút esése 71 m. 

Medrét 1940-ben szabályozták. 

A község a mérsékelten száraz és mérsékelten meleg éghajlati övbe tartozik. A tél enyhe, a 

lehullott évi csapadékmennyiség mérsékelt. Legtöbb csapadék júniusban, illetve október-

novemberben esik. A község határát jó termelékenységű mezőségi talaj és barnaföld borítja, amely 

mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas. A település stratégiai jelentőségét az adja, hogy 

fontos távolsági útvonalak mentén fekszik. A vasútállomás a faluközponttól 1 km-re található. 

Története 

A kedvező természetföldrajzi adottságok miatt a környék már régóta lakott. A község területén 

mintegy 2 km-re északkeletre, egy homokdombos helyen késő kelta-kori római település 

maradványai kerültek felszínre homokbányászás alkalmával. A falu szélén, a Mezőszentgyörgy 

felé eső határrészen, a Csíkgát-patak közelében lévő vízmosásos partszakaszon szintén római 

leletekre bukkantak. Innen származik egy római síremlék oldalfala, melyen egy kelta viseletű, 

fibulával ékesített nő mellképe látható. A környéken keresendő az a római kori útkereszteződés, 

ahol a Gorsium (Tác) felől Itáliába, illetőleg a Sopianae (Pécs) felől Arrabonába (Győrbe) vezető 

utak találkoztak. 

Lepsény első írásos említése 1226-ból való, ekkor Vepsin alakban fordul elő okleveleink 

egyikében. 1256-ban faluként (villa) említik. 1381-ben a vásártartási jogot élvező település a 

mezővárosi fejlődés lehetőségét rejtette magában. Lepsény a XV. században nagyobb részt a 

Botka család kezében volt. 1488-ban Veszprém megye legnépesebb településének számított, 

jobbágyportái után 44 forintot fizetett a királyi kincstárnak. Az 1528-ban megjelent Tabula 

Hungariae is feltünteti. A török uralom alatt több család (Botka, Zichy, Ányos stb.) birtokolta, 

lakói Palota várának tartoztak szolgáltatásokkal. A 15 éves háború alatt elnéptelenedett. Az 1617-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91f%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonaliga
http://hu.wikipedia.org/wiki/Si%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cinca-Cs%C3%ADkg%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Enyingi-h%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Si%C3%B3fok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonszabadi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pleisztoc%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cinca-Cs%C3%ADkg%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetf%C3%B6ldrajz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelt%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91szentgy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cinca-Cs%C3%ADkg%C3%A1t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kelta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fibula
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gorsium
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1c
http://hu.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arrabona
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
http://hu.wikipedia.org/wiki/1226
http://hu.wikipedia.org/wiki/1256
http://hu.wikipedia.org/wiki/1381
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1488
http://hu.wikipedia.org/wiki/1528
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungariae
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tabula_Hungariae
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tizen%C3%B6t_%C3%A9ves_h%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1617
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ben készült urbárium még lakatlannak mondja, csak 1622-ig települt újjá. Ettől kezdve viszont 

folyamatosan lakott volt. A XVII. században részben a Fajszi Ányos, részben a Zichy, részben a 

Botka család birtoka. A Botka család birtokait a Nádasdy család kapta adományba, amely a 

következő században egyre terjeszkedett és a települést birtokközpontjául építette ki. 

A falut úrbéres népség lakta, akik földművelésből, állattenyésztésből, és szőlőművelésből éltek. 

Kisebb részük fuvarozással, iparral foglalkozott. A Tengerdi, Besnyő és Tikacs nevű 

szőlőhegyeken már a XII. századtól kezdve jelenős szőlőművelés folyt. A hegyközségek életét 

1806-tól kezdve a Veszprém megye által kiadott, az összes megyebeli hegyközségre vonatkozó 

rendtartás határozta meg. A jobbágyság jogállását, kötelezettségeit a földesúrral, Nádasdy 

Ferenccel 1713-ban és 1724-ben kötött urbárium szabályozta. A hivatalos úrbérrendezést 1768-

ban hajtották végre, ami a jobbágyfelszabadításig meghatározta a jobbágyság helyzetét. 

A lakosság ebben az időben nagyobb részt református, kisebb részben római katolikus vallású 

volt. A református egyház 1580 táján alakult, katolikus plébániáját - földesúri támogatással - csak 

1747-ben kísérelték meg felállítani, megszervezésére 1754-ben került sor. 1829-ben a község négy 

utcából állt, 1233 lakosával Veszprém megye legnépesebb falvai közé tartozott. 1848 

szeptemberében a magyar főváros elfoglalására induló horvát sereg felvonulási útvonalába esett, 

de hadak járta területnek számított 1849 elején, tavaszán-nyarán is. 

Lepsény a XIX. század második felében is töretlenül fejlődött. 1861-ben bekapcsolták a 

vasúthálózatba, 1896-ban a Győr–Veszprém–Dombóvár-vasútvonal kiépítésekor vasúti 

csomóponttá vált. A Dég–Lepsény mellékvonalat 1900-ban építették, a környék 

nagybirtokosainak terményeit ezen szállították Lepsénybe, amelynek piaci szerepkörét három 

országos vására és csütörtöki hetipiaca is növelt. A túlnépesedett helység (lakossága az 1900-as 

években már meghaladta a 2000 főt) az 1945-ös földreformot a modernizáló Nádasdy-nagybirtok 

nyomása alatt élte át. A helybeli munkaerő-felesleg egy részt a XX. század elejétől kezdve a 

környékbeli ipartelepeken talált munkaalkalmat. Az 1941-ben a keresőképes lakosságnak már 

egynegyedét foglalkoztatta az ipar- ez az arány 1960-ra már a 35%-ra nőtt. Az öntudatos helyi 

társadalom az 1880-as évektől egyesületekben tömörült, melyeket 1945 után nagyrészt 

feloszlattak. 

A nagyközség a második világháború végén - súlyos harcok árán - többször gazdát cserélt, az 

1945. március 21-én került véglegesen a szovjetek kezére. A háborús károk helyreállítására, óvoda 

építésére (1946), a földműves szövetkezet (1948) megszervezésére, a Lepsényi SE és az önkéntes 

tűzoltószervezet újjászervezésére az első hároméves terv idején került sor. A református és római 

katolikus elemi népiskolát 1948-ban államosították, az általános iskola épületeit 1970-ben 

bővítették és 1994-ben új iskolát avattak. Az állami gépállomás 1948-ban 10 traktorral kezdte meg 

működését. 

A községi tanácsi közigazgatást 1950 őszén szervezték meg. Ugyanebben az évben alakult meg a 

Kossuth Termelőszövetkezet, amely az 1970-es évek elején egyesült a mezőszentgyörgyi 

Alkotmány Tsz-szel, (ma Mezőszentgyörgyi Agrár Rt). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Urb%C3%A1rium
http://hu.wikipedia.org/wiki/1622
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Arb%C3%A9r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldm%C5%B1vel%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatteny%C3%A9szt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C5%91l%C5%91m%C5%B1vel%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tikacs&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1806
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dasdy_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dasdy_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/1713
http://hu.wikipedia.org/wiki/1724
http://hu.wikipedia.org/wiki/1768
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jobb%C3%A1gyfelszabad%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jobb%C3%A1gys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1580
http://hu.wikipedia.org/wiki/1747
http://hu.wikipedia.org/wiki/1754
http://hu.wikipedia.org/wiki/1829
http://hu.wikipedia.org/wiki/1848
http://hu.wikipedia.org/wiki/1849
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1861
http://hu.wikipedia.org/wiki/1896
http://hu.wikipedia.org/wiki/Domb%C3%B3v%C3%A1r%E2%80%93Leps%C3%A9ny-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/1900
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagybirtokos&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1900-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1900-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=1945-%C3%B6s_f%C3%B6ldreform&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1941
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960
http://hu.wikipedia.org/wiki/1880
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjet_hadsereg
http://hu.wikipedia.org/wiki/1946
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B6ldm%C5%B1ves_sz%C3%B6vetkezet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1948
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rom%C3%A9ves_terv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tus
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llamos%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1970
http://hu.wikipedia.org/wiki/1994
http://hu.wikipedia.org/wiki/Traktor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/1970-es_%C3%A9vek
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A rendszerváltozás idején a községi önkormányzat újjáalakítására 1990-ben került sor. A 

nagyközségnek ekkor 2963 lakosa volt (a központi belterületen 2946 fő, az Orgonásban 2, a 

Szőlőhegyen 15 fő élt). A kilencvenes években a civil szféra újjászerveződött. 1991-ben 

létrehozták a helytörténeti gyűjteményt, a községben nyugdíjasklub, énekkar és több civil 

szervezet működik. Sportéletében meghatározó szerepet tölt be a Lepsény-Mezőszentgyörgy Sport 

Klub Egyesület. Lakónépessége jelenleg 3 122 fő (Fejér Megyei Kormányhivatal, 2020. december 

31.)  

Népességi adatok 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2015 2981 100,2% 

2016 2976 99,8% 

2017 2961 99,5% 

2018 3098 104,6% 

2019 3091 99,8% 

2020 3122 101% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Helyi Vizuálregiszter 

 

 

A lakónépesség tartalmazza azokat a személyeket, akik Lepsényben lakóhellyel rendelkeznek és 

máshol nem rendelkeznek tartózkodási hellyel. A táblázatból és a diagramból megállapítható, 

hogy a Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia Lepsényre is jellemző volt az 

elmúlt években, azonban 2018-ban megfordulni látszik a folyamat, mely remélhetően tartós 

marad. Köszönhetően annak, hogy a létszám vagy stagnál vagy minimális mértékben csökken, de 

tartósan 3000 fő feletti, Lepsény önálló polgármesteri hivatallal rendelkezik, ami az 

esélyegyenlőségi szempontból azért pozitívum, mert továbbra is helyben van lehetőség meghozni 

azokat a döntéseket, melyek programunk megvalósítását szolgálják. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Civil_szf%C3%A9ra&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1991
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyugd%C3%ADjasklub&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89nekkar&action=edit&redlink=1
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2. számú táblázat - Állandó népesség (a 2020-as év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből 

a megfelelő 

korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma 1 545 1 629 3 174 48,68% 51,32% 

0-14 éves 245 233 478 7,72% 7,34% 

15-17 éves 51 50 101 1,61% 1,58% 

18-59 éves 961 902 1863 30,28% 28,42% 

60-64 éves 87 118 205 2,74% 3,72% 

65 év feletti 201 326 527 6,33% 10,27% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az állandó népesség számát úgy kell értelmezni, mint a Lepsényben bejelentett lakóhellyel 

rendelkező személyek tartoznak a ide, függetlenül attól, hogy máshol van-e bejelentett 

tartozkodási helyük.   

A település lakosságának korösszetétel szerinti vizsgálatakor megállapítható, hogy összességében 

a nők és férfiak aránya közel azonos. Az idős (60 év feletti) korcsoportokban azonban 

megfigyelhető, hogy a nők aránya egyre magasabb, míg az aktív korúak csoportjában a férfiak 

aránya kis mértékben meghaladja a nők arányát. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2015 461 489 94,27% 

2016 465 505 92,08% 

2017 477 495 96,36% 

2018 478 495 96.57% 

2019 505 465 108,6% 

2020 527 478 110,25% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

    

 

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ha az index 

100 alatti, akkor az azt jelenti, hogy túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a 

népességszerkezet. Esélyegyenlőségi szempontból fontos a gyerekek, fiatalok figyelemmel 

kísérése, különösen akkor, ha szüleik alacsony jövedelműek, vagy nem rendelkeznek 

munkahellyel. 
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 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év Egyenleg 

2015 2,69 

2016 -5,04 

2017 0,34 

2018 4,03 

2019 -8,06 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  

 

Az 1. számú táblázat esetében már tárgyalt lakónépesség csökkenésének egyik oka, hogy 

Lepsényre is jellemző a népesség elvándorlása. Mértéke azonban nem nevezhető jelentősnek, de 

ezt a mutatót is összefüggésekben kell vizsgálni, mert ha az elvándorlás oka az alacsony helyi 

foglalkoztatottság és a fiatalok foglalkoztatását elősegítő tényezők, akkor az önkormányzatnak 

ezzel a problémával e program keretében foglalkoznia kell. 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Az élve születések és halálozások 

különbözetének 1000 lakosra vetített száma 

(fő) 

2015 1,01 

2016 n.a. 

2017 -4,04 

2018 -5,38 

2019 -6,05 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Vélhetően a lakónépesség csökkenésének másik oka, hogy Lepsényben az elmúlt 5 évben a 

természetes szaporodás összességében csökkenést mutat. Az elmúlt években bekövetkezett 

gazdasági változások és eladósodás természetszerűleg ahhoz vezetett, hogy a családok kevesebb 

gyermeket vállalnak.  A település bemutatásával már több olyan területet is érintettünk, amely 

alátámasztja a helyi esélyegyenlőségi program megalkotásának szükségességét és időszerűségét.  

Értékeink, küldetésünk 

“Sok kis ember sok kis helyen, 

miközben sok kis dolgot megtesz, 

megváltoztathatja a világ arcát.”  

(Szólásmondás, Afrika) 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Lepsény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
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érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).  

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

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

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

együttműködések kialakításával. 

A HEP helyzetelemző részének célja 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

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

HEP IT tartalmazza. 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

A HEP jelentősége 

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

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

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

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

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

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

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

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

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

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

törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben 

felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti 

Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

A korábbi Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazta az alábbi esélyegyenlőségi 

területeket, illetve célcsoportokat; 

 családbarát körülmények megteremtése, erősítése települési szinten, 

 nemek közti esélykülönbség csökkentése, 

 a fogyatékkal élők életminőségének javítása, az akadálymentesítés előrehaladása, 

 a roma lakosság életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása, 

 más sajátos élethelyzetű csoportok társadalmi esélyeinek javítása. 

A megvalósult akciótervek a következők: 

 a közintézmények akadálymentesítése, 

 egészségügyi kampány keretében az 45 év feletti nők részére mammográfiai szűrés 

megszervezése, 

 a településen elérhető szűrővizsgálatok bővítése (vérnyomás, anyagcsere, hipertónia, 

vastagbélrák, méhnyakrák, érszűkület, valamint az orvos-beteg találkozások során a 

háziorvos szükség szerint további szűréseket javasol és szervez meg betegei részére). 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

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

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

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

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

 Új Roma Stratégia (2019-2030)  

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

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

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

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

a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
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köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési 

elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a 

helyi önkormányzat felelős. Az esélyegyenlőségi intézkedések hosszú távú gazdasági 

hátterét is meg kell határozni. Az esélyegyenlőségi területeken az elvárt változások 

általában nem egyik napról a másikra következnek be, a változást hosszabb távon, 

egymáshoz kapcsolódó intézkedésekkel lehet csak elérni. 

 Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 

településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 

szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 2004. október 26-án a 217/2004. (X.26.) számú 

határozatával fogadta el Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. Ez a következő 

összefoglaló megállapításokat tartalmazza: 

o Kiemelt figyelembe kell részesíteni az időskorú lakosságot, mert a szociális 

szolgáltatások igénybevételében meghatározó szerepük van. 

o A szociális szolgáltatások megszervezése településünkön kizárólag az 

önkormányzatra hárul. 

o Kevés szolgáltatás valósul meg együttműködési megállapodás alapján. 

 Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden 

önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők 

részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a 

rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik 

részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam 

gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem 

a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős 

miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével 

és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el 

megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési 

tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő 

köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 

diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-

fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett 

települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §). 
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 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési 

önkormányzat a településrendezési feladatát a
 
helyi építési szabályzat (HÉSZ), valamint a 

településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látja el. Lepsény 

Nagyközségi Önkormányzat a 6/2006. (IV.7.) rendeletével alkotta meg a HÉSZ-t, melynek 

részét képezi a településrendezési terv, a településszerkezeti terv, és a településfejlesztési 

koncepció. 

 Településszerkezeti terv - Meghatározza a település alakításának, védelmének 

lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási 

módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település 

szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a 

szomszédos, vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési 

terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten 

tartása mellett. A felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások 

egységes tervbe foglalásáról. A képviselő-testület 29/2006. (IV.04.) számú önkormányzati 

határozattal fogadta el Lepsény Nagyközségi Önkormányzat településszerkezeti tervét. 

 Településfejlesztési koncepció - A fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 

településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 

önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati 

határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 

fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában 

a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti 

szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. Az 

integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a település településfejlesztési 

tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és 

ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) 

céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a 

megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. Lepsény Nagyközségi 

Önkormányzat képviselő-testülete az 50/2003. (III.25.) számú önkormányzati 

határozatával fogadta el a településfejlesztési koncepciót. A HEP szempontjából ez utóbbi 

három szabályozás közül ez bír a legnagyobb jelentőséggel, hiszen itt kerülnek 

meghatározásra azok a fejlesztési irányok, amelyek figyelembe veszik a lakosság (benne 

minden társadalmi csoport) igényeit annak érdekében, hogy Lepsény komfortosabb 

településsé váljon. A koncepcióban meghatározottak (a teljesség igénye nélkül); 

o lakások, szálláshelyek számának gyarapítása, 

o könyvtár, és művelődési ház felújítása és akadálymentesítése (megvalósult), 

o óvoda felújítása, bővítése tornaszobával (megvalósult KDOP pályázatból) 

o az óvodában működő konyha korszerűsítése és bővítése az egyre nagyobb számban 

jelentkező szociális étkeztetés biztosítása érdekében (megvalósult KDOP pályázatból) 

o szabadidős tevékenységekhez zöldterületek parkosítása (megvalósítás folyamatban 
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o játszóterek építése (részben megvalósult az iskola területén – vagyonvédelmi szempontok 

miatt), 

o kereskedelmi egységek számának növeléséhez területbiztosítás (a jelenlegi gazdasági 

változások miatt nem vállalják a kockázatot a vállalkozások), 

o a 7-es útnak a településen átmentő szakaszán gyalogátkelőhelyek létesítése (megvalósult), 

o kerékpárút és járdaépítés (részben megvalósult, a település egyes részein folyamatban van) 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Enying, Dég, Kisláng, Lajoskomárom, Lepsény, Mezőkomárom, Szabadhidvég, és 

Mezőszentgyörgy önkormányzatai 2006. január 1-jén létrehozták az Enying Mikrokörzeti 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulást. A társulás Lepsény nagyközségben az alábbi 

szociális alapszolgáltatási feladatokat látja el: 

 házi segítségnyújtás, 

 családsegítés, 

 szociális étkeztetés. 

A társulás megteremtette a lehetőségét annak, hogy az önállóan csak nagy anyagi áldozatokkal 

működtethető szociális szolgáltatások helyben is elérhetőek legyenek. Az elmúlt évek igazolták, 

hogy a társulás jól működik a helyi igényeket képes kiszolgálni, és a helyi munkaerő alkalmazása 

miatt megfelelően mobilizálható. 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásához szükséges adatokat a következő adatbázisok, 

partnerszervezetek szolgáltatták; 

 Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) 

adatbázisa, melyen keresztül elérhetőek az országos adatszolgáltatási rendszerek (pl. KSH, 

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) 

 Az önkormányzat helyi nyilvántartásaiból nyerhető adatok (pl. elmúlt évi lakónépesség, 

lakásállomány, szociális nyilvántartások) is kutatásunk alapját képezték. 

 Felhasználtuk az önkormányzat érintett évekről készült költségvetési beszámolóit. 

 A helyi körzeti orvosok és védőnő, valamint a Fekete István Általános Iskola és a Lepsényi 

Napraforgó Óvoda vezetői szintén saját nyilvántartásaikból nyert adatokkal segítették 

munkánkat. 

 A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Foglalkoztatási Osztálya a fenti adatbázisban 

még meg nem található adatok megadásával segítette munkánkat. 

 Helyi családsegítő munkatársunk adatszolgáltatást nyújtott az elemzés elkészítéséhez. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénységet az 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 hátrányokban, iskolai, 

képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 

zavarokhoz vezetnek. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, 

táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. Ez az állapot az 

érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A romák nagy többsége az utóbbi csoporthoz tartozik. 

Fontos azonban tudomásul venni, hogy a romák és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, 

melynek van ugyan közös metszete, a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden 

mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont kijelenthető, hogy a romák élete a 

mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és 

nyílt dimenzióinak kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti Csapó Tibor - Orsós Anna: 

Mélyszegénység – gyermekszegénység - a cigányok/romák helyzete és esélyegyenlősége, 2012) 

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az 

Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. 

§-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 

rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez 

tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 

vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 

hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 

Lepsény roma népességére vonatkozó a legfrissebb hivatalos adat a 2011. évi 

népszámlálásból származik, mely megállapította, hogy a településen 50 roma származású lakos él. 

A nagyközségben 2002-től kezdődően 2016-ig működött nemzetiségi önkormányzat, majd 2019-

től 2020-ig. A nemzetiségi önkormányzat – a helyi önkormányzattal, és a munkaügyi szervekkel 

együttműködve – annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy közmunkaprogramokba, illetve a 

hagyományos közfoglalkoztatásba is bevonja a roma lakosságot. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A KSH 2020-as adatai szerint a szegénységi küszöb jelenleg 105 369 Ft. 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok 

hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. A Cst. 4. § i) pontja meghatározása a következő: 

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. 
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Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 
0-1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában 

az állandó népesség 
 %-ában 

2015 48,23 30,40 

2016 53,74 33,68 

2017 51,33 26,15 

2018 52,53 25,03 

2019 53,24 21,19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

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

Férfiak aránya  Nők aránya  Összesen 

2016 5,85% 6,06% 5,96% 

2017 3,48% 3,63% 3,56% 

2018 3,17% 3,23% 3,20% 

2019 3,45% 3,81% 3,63% 

2020 3,77% 4,20% 3,99% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 
 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő 
összesen 

133 79 71 80 86 

20 éves, vagy 
az alatti  

Fő 9,00 4,00 3,00 5,00 2,00 

% 6,77% 5,06% 4,23% 6,25% 2,33% 

21-25 év 
Fő 11,00 6,00 6,00 10,00 9,00 

% 8,27% 7,59% 8,45% 12,50% 10,47% 

26-30 év 
Fő 16,00 8,00 5,00 8,00 8,00 

% 12,03% 10,13% 7,04% 10,00% 9,30% 

31-35 év 
Fő 10,00 8,00 6,00 9,00 9,00 

% 7,52% 10,13% 8,45% 11,25% 10,47% 
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36-40 év 
Fő 7,00 6,00 6,00 6,00 4,00 

% 5,26% 7,59% 8,45% 7,50% 4,65% 

41-45 év 
Fő 16,00 6,00 4,00 9,00 10,00 

% 12,03% 7,59% 5,63% 11,25% 11,63% 

46-50 év 
Fő 15,00 9,00 13,00 6,00 8,00 

% 11,28% 11,39% 18,31% 7,50% 9,30% 

51-55 év 
Fő 19,00 8,00 4,00 10,00 9,00 

% 14,29% 10,13% 5,63% 12,50% 10,47% 

56-60 év 
Fő 17,00 13,00 11,00 7,00 10,00 

% 12,78% 16,46% 15,49% 8,75% 11,63% 

60 év feletti 
Fő 13,00 11,00 13,00 10,00 17,00 

% 9,77% 13,92% 18,31% 12,50% 19,77% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 
 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje 

nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 

aránya 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% % 

2015 37,59% 54,00% 

2016 41,77% 57,58% 

2017 40,85% 41,38% 

2018 40,00% 46,88% 

2019 45,35% 46,15% 

2020 39,80% 38,30% 

2021 60,60% 60,40% 

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

 

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

végzettség szerint 

 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

Általános iskolai 
végzettség 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2015 133 4 3,01% 62 46,62% 67 50,38% 

2016 79 4 5,06% 29 36,71% 46 58,23% 

2017 71 2 2,82% 30 42,25% 39 54,93% 

2018 80 4 5,00% 38 47,50% 38 47,50% 

2019 86 2 2,33% 32 37,21% 52 60,47% 

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

lehetőségei; 

 

3.2.5 számú táblázat – Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 

Közfoglalkoztatottak száma 

Fő  (éves átlag - fő) 

2015 58 67 

2016 63 60 

2017 59 38 

2018 48 24 

2019 49 18 

2020 n.a. 11 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

 

Lepsényben a regisztrált vállalkozásokon belül az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni 

vállalkozások száma az elmúlt években 80 db körül mozgott. Ez az „önfoglalkoztatás” az 

állástalanság elkerülésének az egyik formája. A helyben történő foglalkoztatás jelentősége igen 

kicsi. A kereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma szintén az önfoglalkoztatással vannak 

kapcsolatban, hiszen általában kicsi, 1-2 személyt (a tulajdonosok és családtagjaik) alkalmazó 

üzletek találhatóak a településünkön. 

Az iparűzési adóból származó bevétel hűen tükrözi a helyi vállalkozások bevételeit, mely alapja az 

önkormányzati bevételek tervezésének.  

Az elmúlt 5 évben önkormányzatunk a foglalkoztatási programok közül az ún. „hagyományos 

közfoglalkoztatást” helyezte előtérbe. Start közmunkaprogram megvalósítására 2013. évben kerül 

először sor. A helyi önkormányzatnak nincs akkora gazdasági potenciálja, arra alkalmas szervezeti 

egysége, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők számát a jövőben az eddigi szinthez képest 

jelentősen emelje.  

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

3.2.6. Pályakezdő álláskeresők száma 

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

Nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők 

száma 

Fő Fő 

2015 133 17 
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2016 79 7 

2017 71 7 

2018 80 8 

2019 86 3 

2020 113 7 

2021 94 6 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 

Hasonlóan a fiatalok munkanélküliségénél tárgyaltakhoz, itt is elmondható, hogy Lepsényben 

képzések, munkaerő-piaci szolgáltatások nincsenek. A Foglalkoztatási Osztály által szervezett 

képzések és nyújtott szolgáltatások a vonzáskörzetben (Székesfehérvár, Enying) vehetők igénybe.  

A közfoglalkoztatási programok azok, amelyeket a helyi önkormányzat is megvalósít, de ezek 

mind időtartamban, mind a létszámot tekintve csak átmeneti megoldást jelentenek a helyi 

álláskeresők számára. 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a közfoglalkoztatási politikájában törekszik arra, hogy a 

munkaprogramokra – miután a felvehető létszám korlátozott – a legszegényebb álláskeresőket 

vonja be.  

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Hivatalunkhoz, valamint az Enyingi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához az elmúlt években 

nem érkezett panasz, hogy munkavállalót bármi miatt hátrányosan különböztettek volna meg 

munkahelyén. 

2020. december 31-ig az Egyenlő Bánásmód Hatóság foglalkozott célzottan a bármilyen alapú 

diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálásával és megszüntetésével, majd 2021. január 1-

én beolvadt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába. Az alapvető jogok biztosának az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

meghatározott feladatait az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egysége, az 

Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság végzi. 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

A Könyvtárban lévő DJP (Digitális Jólét Program) Pont folyamatos lehetőséget biztosít a digitális 

tudás megszerzéséhez, elsajátításához. Főként pályázatok útján valósultak meg a képzések, 10-15 

fős csoportokban. A legutóbbi képzés (GINOP) a 18-65 év közötti felnőtt lakosságot célozta meg, 

hogy segítse a munkába lépést, illetve felfrissítse az eddigi ismereteiket, naprakész ismeretekkel 



 25 

rendelkezzenek. A képzéseken kívül a könyvtári nyitva tartás ideje alatt működő DJP Pont 

lehetőséget biztosít, illetve segít önéletrajzok elkészítésében, különféle regisztrációkban, email 

címek létrehozásában, nyomtatványok letöltésében. Segítséget kapnak az álláshirdetésekre való 

regisztrációkban, illetve az ide történő önéletrajzok elküldésében. Többször előfordult 

kiscsoportos képzés, melyeken 2-3 fő vett részt, például nyugdíjasok, vagy a helyi kisebbség 

tagjai. 

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

kapcsolódó támogatások 

 

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-

piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  

E területen az Szt. 32/B, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 48, 49, és 54 §-ai alapján a szociálisan rászoruló 

személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, települési lakhatási 

támogatás, rendkívüli települési támogatás, települési temetési támogatás, gyermekek 

otthongondozási díja. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 

természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így települési lakhatási támogatás, 

rendkívüli települési támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság. 

 

Emellett kifejezetten fontos volt 2020 és 2021 során a Covid-19 krízisben a rászoruló lakosok 

segítése, melyet hivatalunk több intézkedéssel biztosított: 

a) az idősek, fogyatékkal élők, és egyéb szociálisan rászoruló lakosok részére bevásárlás, 

gyógyszerbeszerzés, az önkormányzati kisbusszal orvosi ellátásra, vizsgálatokra, oltásra 

szállítás. Az oltásra történő regisztrációban is személyes segítséget nyújtott a hivatal  

azon lakosok számára, akiknek technikai, vagy egyéb okok miatt nem sikerült még 

regisztrálniuk.  

b) a 10/2015. (V.29) számú az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

önkormányzati rendelet 9/A§-a alapján 41 magánszemély és vállalkozás 4 435 819 Ft 

adományt gyűjtött össze, melyet 222 fő (egyedülálló 65 év feletti, fogyatékkal élő, 

szociálisan rászoruló) lakos ellátásának biztosítására fordítottunk. 

c) egyedi kérelem alapján 3 fő pénzbeli támogatása valósult meg (150 000 Ft), akik a 

Covid-19 járvány miatt vesztették el munkahelyüket. 

 



 26 

  3.3.1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 

ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2015 133 6,55% 36 27,07% 

2016 79 3,94% 30 37,97% 

2017 71 3,57% 23 32,39% 

2018 80 3,97% 33 41,25% 

2019 86 4,31% 32 37,21% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

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 önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét. 

Lepsényben a vizsgált időszakban hajléktalan személyt nem tartunk nyilván. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállo
mány (db) 

Épített 
lakások 
száma 

Épített 
lakások 

száma 1000 
lakásra 

1-2 
szobás 
lakások 
aránya 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya 

db db db % % % 

2015 1213 1 1 40,81% 33,72% 91,84% 

2016 1213 1 1 40,81% 34,13% 92,25% 

2017 1214 1 1 40,77% 34,76% 92,01% 

2018 1215 1 1 40,74% 35,14% 92,10% 

2019 1221 6 5 40,54% 35,54% 91,65% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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a) bérlakás-állomány 

b) szociális lakhatás 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

3.4.2. számú táblázat – Bérlakás és szociális lakás állomány 

Év 

 Lakás-

állomány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmények

et biztosító 

lakások 

száma 

Bérlakás 

állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

Szociális 

lakás-

állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Egyéb 

lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú 

ingatlanok 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeke

t biztosító 

lakások száma 

2015 1213  0 13 0 0 0 2 0 

2016 1213  0 13 0 0 0 2 0 

2017 1214  0 11 0 0 0 2 0 

2018 1215 0 8 0 0 0 2 0 

2019 1221 0 8 0 0 0 2 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

      Településünkön az elmúlt években, ha kis mértékben is, de évről- évre emelkedett a lakások 

száma. Az önkormányzat az elmúlt 5 évben nem épített bérlakást. A meglévő 8 bérlakásból 6 db 

szociális bérlakásnak minősül, e lakások 1999. körül épültek, így a lakhatási feltételek 

megfelelnek a kor követelményeinek. Az elmúlt években arra is volt példa, hogy 1-1 bérlakás 

üresen állt, mert nem volt rá igény. 
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Az önkormányzat nem tart nyilván elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakást. Ugyanakkor 

megfigyelhető a településen, hogy az olcsóbb lakhatási feltételek miatt több – a Szőlőhegyen 

található – pincét, és présházat használnak lakáscélra. Ezek komfort fokozata igen eltérő lehet, 

azonban az elégséges lakhatási feltételeket általában biztosítják, hiszen az áramhálózat nagyrészt 

kiépített, a vízellátás pedig fúrt kútból biztosítható. 

Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján 

egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy 

településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és 

olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet 

megvalósítani.  

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 

valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, 

kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos 

lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az 

egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 

Lepsény településen nincs lakhatási szegregáció. 

d) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési 
támogatásban 

részesítettek száma 
(pénzbeli és 

természetbeni) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  

részesítettek száma 

Fő Fő 

2017 120 110 

2018 57 78 

2019 80 22 

2020 70 80 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

e) eladósodottság 

 

A Lepsényi Polgármesteri Hivatal által nyilvántartott és elérhető adatok alapján ez nem 

kimutatható adat. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 
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Lepsény területén nem található külterületen vagy nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

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

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

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

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

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

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

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

Lepsényben nem található telep és szegregátum, ezért az esélyegyenlőség szempontjából ez nem 

releváns tényező. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely 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) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 

alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját 

hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál 

kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre 

irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan 

kezdeményezi ezeket. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 
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Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, nappali ellátás. 

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) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1 – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 

Gyógyszertár
ak és  

fiókgyógysze
rtárak száma 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 

évi átlagos 
száma 

db db db db Fő Fő 

2015 2 - - 1 54 n.a. 

2016 2 - - 1 85 n.a. 

2017 2 - - 1 n.a. 7 

2018 2 - - 1 n.a. 7 

2019 2 - - 1 n.a. 4 

2020 n.a. - - 1 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
      

Lepsény Nagyközségben a háziorvosi ellátást két vegyes körzet biztosítja, melyek egészségügyi 

vállalkozások formájában működnek. A fogorvosi szolgálat két település, Lepsény és a 

szomszédos Mezőszentgyörgy lakosságát látja el ugyancsak vállalkozási formában. Az iskola 

egészségügyi feladatokat a 2. számú háziorvosi szolgálat látja el az önkormányzattal és a NEAK 

kötött szerződés alapján. Az önkormányzat a védőnői szolgálatot feladatellátási szerződés 

keretében látja el. Az ügyeleti ellátást Polgárdi Város Önkormányzata, valamint több környező 

település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján látjuk el, ennek finanszírozását a 

NEAK mellett a társult önkormányzatok biztosítják. 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 
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A háziorvosok kollegiális praxisközösség keretében heti három órában kifejezetten prevenciós 

rendelést tartanak, mely során kardiovaszkuláris, légúti, anyagcsere, tumoros, mentális, és egyéb 

betegségek szűrését végzik részben eszközös, részben kérdőíves módszerrel, a kiszűrt esetek pedig 

további szakvizsgálatokra kerülnek. A praxisközösség havonta értékeli saját munkáját, 

negyedévente jelentést küldenek az Országos Kórház Főigazgatás felé. 

Emellett a szűrőprogramokhoz való hozzáférés a vonzáskörzetbe tartozó településeken (Enying – 

11 km, Székesfehérvár – 30 km) is megoldható. De előfordult már, hogy az önkormányzat 

szervezett módon szállította be a mammográfiai szűrésre az 45 év feletti nőket. 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés, közgyógyellátás és ápolási díjban 

részesülők 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Székesfehérváron és Enyingen elérhető. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A településen a Lepsényi Napraforgó Óvoda konyhája nyújt közétkeztetést a nevelési és oktatási 

intézménybe járó gyermekeknek, valamint a szociális étkezőknek. Szakorvosi javaslat alapján van 

lehetőség térítési díj ellenében vegetáriánus, diétás, glutén- és egyéb érzékenységekre kialakított 

étkeztetés igénybevételére. Az önkormányzat az egészséges táplálkozást és a megfizethetőséget 

egyaránt igyekszik szem előtt tartani a közétkeztetést biztosító tevékenysége során. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A községben két sportegyesület is működik, ezek a Lepsény-Mezőszentgyörgy Sport Klub 

Egyesület (LMSK), amely a helyi labdarúgó élet megszervezésében vállal jelentős szerepet, a 

másik a Lepsényi Sakk Egyesület, amely a sakk sportot szervezi. Az önkormányzat rendelkezik 

sportpályával, amelyet az LMSK kezel. A Fekete István Általános Iskolának pedig szabadidő 

sport szervezésére bérbe vehető a tornaterme. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen ilyen szolgáltatás a házi segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti szolgálat, 

valamint a szociális étkeztetés. 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Nevesített drogprevenció nincs a körzetben, a háziorvosi ellátás során folyamatosan végeznek 

ilyen jellegű prevenciós szolgálatot a közvetlen betegellátás alatt, amennyiben felmerül ennek 

szükségessége. Ugyanígy az iskolai védőnői szolgálat és az iskola-pszichológus is,  magasabb 

szinten pedig a családsegítő szolgálat, az enyingi szakszolgálat, illetve ha szakorvosi segítség kell, 

akkor ebben pszichiátriai és addiktológiai szakrendelések tudnak segítséget nyújtani.  
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h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Az önkormányzathoz nem érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy e területeken bárkit hátrányos 

megkülönböztetés ért volna. 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások biztosításának kapcsán pozitív 

diszkriminációval segítjük az adott célcsoporthoz tartozókat. Ezt új eljárások bevezetésével, 

valamint a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával valósítjuk meg. 

 

3.6.2. számú táblázat 

Lepsényben nem működik népkonyha. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

A településen három éves szünet után a 2019. évi helyi önkormányzati választások során alakult 

ismét roma érdekeket képviselő nemzetiségi önkormányzat, azonban a 4/2020. (III.11.) 

önkormányzati határozatával kimondta a feloszlását. Időközi választás megtartására jelöltek 

hiányában nem került sor. A Lepsényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. szeptember 27. 

napjával megszűnt. 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének ülései nyilvánosak, azokról a helyben szokásos 

módon értesülhet a lakosság. Az önkormányzat évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, 

melyen bárki az őt érdeklő témában tájékoztatást kérhet. 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság 

Év 
Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 
köznevelési intézmények 

száma 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

Közművelődési 
intézmények száma 

db van/nincs db db 

2018 2 van (1) 1624 1 

2019 2 van (1) 1470 1 

2020 2 van (1) 1015 1 

2021 2 van (1) 938 1 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

Településünkön nem jellemzőek az etnikai konfliktusok.  

 



 33 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

A közösségi szolidaritás településünkön jellemzően valamely civil szervezet (pl.: Lepsényért 

Közalapítvány, Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület) kezdeményezésére és 

szervezésében működik. 

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

megőrzésének lehetőségei; 

A település és közművelődési intézményének kulturális szolgáltatásai biztosítottak a nemzetiségek 

számára is. Nagyobb rendezvények összeállításánál igyekeznek figyelembe venni a nemzetiségek 

igényeit is. 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

A Művelődési Házban az önkormányzati és intézményi programok mellett számos lakossági és 

civil kezdeményezés is helyet kap. A település civil szervezetei (Esthajnal Nyugdíjas Klub, 

Talpalók Természetbarát Egyesület, Lepsény-Mezőszentgyörgy Környéki Vadásztársaság, Pallas 

Kulturális Egyesület, Lepsényért Közalapítvány, LMSK) és különböző lakossági csoportok is 

rendszeresen tartanak megbeszéléseket, gyűléseket, rendezvényeket.  

Lakossági önszerveződéssel indult például a kangoo edzés, több bál és közösségi program, a 

Márton napi lámpás felvonulás, a légtorna bemutató, a LAN Klub, a Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete helyi csoportjának megbeszélései. Az intézmény minden esetben segítséget nyújt a 

programok szervezéséhez és lebonyolításához. 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. 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 nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik.  

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. 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat a 2019. évben megalakult Lepsényi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal az Együttműködési megállapodást megkötötte, biztosította az önkormányzati 

működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodott az önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáról 2020. szeptember 27-i megszűnéséig. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Magas a pályakezdő fiatalok aránya az 

állástalanok között. 

Fiatalok számára elhelyezkedést segítő 

programok szervezése, bevonásuk közérdekű 

önkéntes tevékenységbe. 

Sokan nem tudnak továbblépni a 

közfoglalkoztatásból. 

Együttműködés a Foglalkozási Osztállyal a 

közfoglalkoztatottak versenyszférában való 

elhelyezkedését segítő programjaiban 

A településen nincs lehetőség közérdekű 

önkéntes tevékenységet végezni. 

A helyi civil szervezetek részére információ- 

nyújtás a közérdekű önkéntes tevékenységről. A 

civil szervezet regisztrációjának, nyilvántartási 

kötelezettségének elősegítése. 

Helyben csak részben elérhetőek a prevenciós 

és szűrőprogramok, a lakosok nincsenek 

tisztában az elérhető szűrésekkel 

Prevenciós és szűrőprogramok elérhetővé tétele 

(pl. programok szervezése, csoportos 

beutaztatás). 

A szegénységben élők lakóhelyzete sokszor 

veszélyes (fűtetlen lakások) 

Polgárőrség rendszeres látogatása a veszélyes 

környezetben élőknél, fűtőanyag biztosítása. 

  

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek  

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 
és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma 1 545 1 629 3174 48,67% 51,33% 

0-2 évesek   96 3,02% 

0-14 éves 256 239 478 8,06% 7,53% 

15-17 éves 50 57 101 1,57% 1,79% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 

Lepsény lakosságának közel 19%-a a 0-17 év közötti korosztályból kerül ki. A gyermekek 

esélyegyenlőségének megteremtése és biztosítása kulcsfontosságú a település jövője 

szempontjából. Ha biztosítani tudjuk e korosztálynak a minőségi oktatáshoz, szociális 
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ellátásokhoz való hozzáférését akkor a település megtartó ereje mindenképp nőni fog. Ha segítjük 

a kisgyermekeket nevelő szülőket abban, hogy mind munkájukat, mind család-háztartási 

kötelezettségüket el tudják látni, akkor az elvándorlás továbbra is csökkeni fog. 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma  

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

Fő Fő 

2016 8 n.a. 

2017 1 n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 1 15 

2020 6 18 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult – állapotot ért a jogszabály, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Az ilyen gyermekek létszámát a település jegyzője 

tartja nyilván. E gyermekek gondozását településünk esetében a gyermekjóléti szolgálat végzi, 

amely tanácsadással, egyéni foglalkozással segíti fejlődésüket, a családban történő nevelésüket. 

Településünkön a védelembe vétel leggyakoribb oka a tankötelezettség megszegése, tanórák 

mulasztása.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma 

Fő 

2017 40 

2018 27 

2019 18 

2020 14,5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 

meg. Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-ig hatályos rendelkezése szerint „hátrányos helyzetűnek” 

definiált gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak – míg ugyanezen körbe tartozó, 

de legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát 

(halmozottan hátrányos helyzetűek) pontatlannak – találták az erre irányuló felmérések.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször azért esnek el a 

jogosultságtól, mert a minimálbér folyamatosan emelkedik, a törvényben meghatározott egy főre 

jutó jövedelem pedig évek óta változatlan. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a 

kedvezményre jogosultaknak az alapvető irataik is hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy 

egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve 

az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a 

jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik.   

Önkormányzatunk nagy súlyt fektet arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról a 

jogosultak információt szerezzenek. A megállapításra kerülő támogatások felülvizsgálatkor a 

szükséges dokumentumok a jogosultak rendelkezésére álljanak, ennek érdekében a családsegítő 

szolgálattal is együttműködik a szociális ügyintéző. Figyelemmel kísérjük az étkezési térítési díjak 

hátralékait is annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a hátralék keletkezésének 

jövedelmi, vagy egyéb okai vannak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

száma folyamatos csökkenő tendenciát mutat. 
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c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

Árvaellátásban 
 részesülők 

összesen 

Fő Fő Fő 

2015 6 10 16 

2016 6 11 17 

2017 6 10 16 

2018 7 9 16 

2019 5 10 15 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

Az óvodai és az iskolai létszám is egyaránt lassan növekvő tendenciát mutat az elmúlt öt évben, és 

ezzel megegyezően, igény szerint biztosított számukra az ingyenes étkeztetés is. Az elmúlt 

években fokozatosan került bevezetésre az ingyenes étkeztetés az egyes iskolai évfolyamokon, 

napjainkban azonban már mind a 8 évfolyamon igénybe lehet venni ezt a kedvezményt. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek közül az ingyenes/kedvezményes 

étkeztetést igénybevevők aránya 50-70% között alakult, erről az óvodában az EPER nevű 

étkeztetési programban vezetnek nyilvántartást 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Lepsényben csak egy ilyen gyermekről tudunk. 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Lepsényben nem tudunk ilyen gyermekről. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Lepsényben nem található szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 140  140 

2017 1 131  131 

2018 1 127 127 

2019 1 117  117 

2020 1 125 125 

Forrás: FMKH statisztika 

 

 

A védőnői álláshely száma évek óta változatlan, mert mint a táblázatból látható a 0-3 éves 

korosztályban a népesség fogyása tapasztalható. A védőnő jelenleg ellátja a körzet igényeit. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek száma  

db db db Fő Fő 

2017 2 - - -   - 

2018 2 - -  -  - 

2019 2 - -  -  - 

2020 1 - -  - -  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
    

A településen 2 vegyes háziorvosi körzet működik, melyek a védőnővel is szorosan 

együttműködve végzik a gyermekek ellátását. A két háziorvosi szolgálat lefedi a települési 

igényeket. Az ügyeleti ellátást, mind hét közben, mind hétvégén Polgárdi Város biztosítja (10 

km). Szakorvosi ellátás legközelebb Enyingen biztosított (15 km), de a székesfehérvári 

szakrendelés is elérhető távolságban van (30 km). 2008. évet megelőzően volt gyermekorvosi 

körzet, azonban az a vállalkozó orvos szempontjából nem volt rentábilis, így kérte annak 

átalakítását, melyhez a képviselő-testület hozzájárult. 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

2020-ban önkormányzatunk pályázatot adott be egy bölcsőde felépítésének finanszírozására, mely 

keretében 199 844 644 Ft állami támogatást nyert. A bölcsőde épülete 2022-ben fog elkészülni és 

megnyitni. Ezt megelőzően is voltak próbálkozások 3 év alatti gyermekek ellátására, ilyen volt az 

5 évig működő családi napközi. Ez alapítványi keretek között működött, azonban kevés gyermeket 

helyeztek el itt, így ez a szolgáltatás 2014-től megszűnt. 

Óvodai ellátás igénybevétele 

2017-2018. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
20 19 20 26 30 115 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
1 0 2 1 0 4 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

0 0 0 0 0 0 
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vetítetten) 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

1 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

    2018-2019. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
46 15 18 18 24 121 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
2 1 0 2 1 6 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

0 0 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés      

2019-2020. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
32 23 25 34 0 114 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
0 3 2 4 0 9 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
0 1 2 0 0 3 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

1 0 0 1 0 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

    2020-2021. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Az intézménybe beíratott gyermekek 
35 43 40 0 0 119 
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létszáma  

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
7 0 5 0 0 12 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
0 1 2 0 0 3 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

0 1 0 1 0 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

    2021-2022. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
11 25 29 42 4 111 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
0 0 4 5 0 9 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
0 0 1 6 0 2 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 

1 0 1 0 1 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

    A fenti táblázatból kitűnik, hogy az óvodai ellátásban részesülő gyermekeknél a 20%-ot 

meghaladó hiányzás megszűnt. A táblázatból megállapítható, hogy az elmúlt években nőtt a 

hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodai csoportokban. Ugyanez 

a tendencia az iskolában is kimutatható. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

létszáma 

az 

intézménybe 

beíratott, 

20%-ot 

meghaladóan 

hiányzott 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma (az 

fejlesztő 

foglalkozásban 

részesülő 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma 

beíratott 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

létszáma 

az 

intézménybe 

beíratott, 

20%-ot 

meghaladóan 

hiányzott 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

fejlesztő 

foglalkozásban 

részesülő 

halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

száma 
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adott évből 

eltelt 

időszakra 

vetítetten) 

száma (az 

adott évből 

eltelt 

időszakra 

vetítetten) 

Székhely             

Csoport 1 6 0 0 1 0 1 

Csoport 2 0 0 0 0 0 0 

Csoport 3 0 0 0 0 0 0 

Csoport 4 0 0 0 0 0 0 

Csoport 5 0 0 0 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 0 

Összesen 6 0 0 1 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

     

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

csökkentő speciális szolgáltatások; 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 2015. január 1-től Polgárdi Város Családsegítő és 

gyermekjóléti Szolgálata segítségével biztosította a településen élők számára a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 2018. július 1-től az Enyingi Mikrokörzeti Szociális 

és Gyermekjóléti Intézményi Társulás keretén belül az Enyingi Egyesített Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény látja el a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, 2016. január 1-

től pedig a jogszabályváltozásoknak megfelelően az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ 

segítségével. 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

2020-ban önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00028 kódszámú 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése „Mini bölcsőde építése Lepsényben” bölcsőde 

felépítésének finanszírozására, mely keretében 199 844 644 Ft állami támogatást nyert. A 

bölcsőde épülete  2022-ben fog elkészülni és megnyitni. 

f) gyermekvédelem; 

2013. január 1. napjától a gyermekvédelem a területi járási hivatalokhoz került át. 

A gyermekek védelmének rendszerét, annak felépítését a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény III. Fejezete taglalja. A gyámhatóság főbb feladatait a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. 

Az illetékességi területet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet határozza meg.     

A gyámhatóság részére jogszabály nem ír elő beszámolási kötelezettséget a helyi önkormányzatok 

felé, így ilyen irányú statisztikai kimutatások nem állnak rendelkezésünkre. A gyámhatóság a 
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hatósági eljárások során a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint jár el az ügyfelek ügyeinek 

szakszerű, gyors, hatékony, jogszerű intézése érdekében. 

Az elmúlt időszakban a COVID járványra tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt, közel egy évig, 

2020. december 5. napjától 2021. november 9. napjáig - az ügyfelekkel való személyes 

találkozások csökkentése és ezzel a járvány terjedésének megfékezése érdekében - a korábban 

hatályos jogszabály előírása szerint a gyámhatósági eljárásokban a személyes jognyilatkozatok 

helyett az ügyfelek írásban nyilatkoztak, a gyámhatóság a tárgyalás megtartását mellőzte.  2021. 

november 9. napjától ezen - meghallgatásokat érintő - korlátozások megszűntek, a személyes 

jognyilatkozatok felvétele, illetőleg a tárgyalások megtartása a jelenleg hatályos jogszabályok 

alapján valósul meg a gyámhatósági ügyekben. 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Településünkön nincs olyan szolgáltatás, amit krízishelyzetben lévő gyermekek, családok részére 

nyújthatunk. Ilyen esetben az érintettek az enyingi központ krízistelefonszámán kérhetnek 

segítséget. A jelenlegi gyakorlat szerint a gondozási tevékenység fokozott biztosítása jelenthet 

átmeneti megoldást. 

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

Lepsényben a köznevelési és –oktatási intézmények, valamint a civil szervezetek azok, amelyek 

sport- és szabadidős programokat biztosítanak. Az intézmények programjai bármely tanuló 

számára hozzáférhetőek, természetesen ezek alapvetően a tanévben érhetőek el. Az önkormányzat 

a szünidőben fellépő igényeket csak részben tudja kielégíteni, de helyi civil szervezetekkel és 

egyházakkal együtt pénzügyi lehetőségeikhez képest az elmúlt években több napközis és egész 

hetes táborokkal nyújt nyári elfoglaltságot a gyermekeknek. 

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

A gyermekétkezetést és a szociális étkeztetést önkormányzatunk a Napraforgó Óvoda részeként 

működő Konyha működtetésével biztosítja. Az önkormányzat így tudja biztosítani azt, hogy az 

élelmezés megfelelő mennyiségben és minőségben kerüljön az ellátottakhoz, ugyanakkor 

munkahelyeket is biztosít. A helyi minőségi étkeztetést elősegíti a 2013-14-ben lebonyolított 

intézménybővítés, mely során az óvoda konyhája is bővítésre került, ugyanakkor a „külső” 

igények is kielégíthetők lettek, amelyek növelik e tevékenység rentabilitását. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 

Korm.rendelet 13/A § (1) bekezdése alapján minden hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek ingyenes szünidei étkeztetésben vehet részt, melyet az önkormányzat biztosít. 
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j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

Kifejezetten erre irányozott programok nem kerülnek rendezésre, a jelenleg nyújtott szolgáltatások 

és programok bármelyikében hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek megkülönböztetés 

és akadályoztatás nélkül részesülhetnek. 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

Önkormányzatunkhoz nem érkezett jelzés hátrányos megkülönböztetésről. 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet alapján az Önkormányzat támogatja a lepsényi 

családokat gyermekszületési támogatás nyújtásával, valamint amennyiben az önkormányzat 

költségvetése lehetővé teszi, a képviselő-testület pénzbeli óvoda/iskolakezdési támogatást nyújt a 

törvényes képviselő részére. 

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

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

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

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

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

gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül 

Fő Fő % 

2015 101 2 1,98% 

2016 116 2 1,72% 

2017 107 0 0% 

2018 106 0 0% 

2019 107 5 4,67% 

2020 106 5 4,71% 

2021 111 6 5,4% 
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4.4. a) 2. számú táblázat – Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai 

tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók aránya 
az általános iskolai 

tanulókon belül 

Fő Fő % 

2015 234 9 3,85% 

2016 224 4 1,79% 

2017 220 4 1,82% 

2018 219 15 6,85% 

2019 212 15 7% 

2020 231 19 8,2% 

 

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

 

Lepsényben jelenleg nincs hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek középszintű 

oktatásban. 

4. 4. a) 4. - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

 

Lepsényben jelenleg nincs hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, aki az elmúlt 

években vált nagykorúvá. 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 1. 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 145 

Óvodai csoportok száma 6 

Az óvoda nyitvatartási ideje  6:30-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama:  2 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 8 4 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 8 4 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 6 0 

Kisegítő személyzet 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

  

A lepsényi Napraforgó Óvoda férőhelyeinek száma 145 fő, amely a beiratkozási adatokat tekintve 

a jövőben is elégséges lesz. Igazodva a szülők munkaidejéhez az óvoda 6:30-tól várja a 
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gyermekeket és 16:30 órakor zár be. Az év folyamán az óvodai szolgáltatás a nyári időszakban 

mindössze 2 hétig szünetel.  A 4.4.2 táblázatból kitűnik, hogy az elmúlt években helyhiány miatt 

egy jelentkezőt sem kellett visszautasítani. 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

év 

3-6 éves 

korú 

gyermeke

k száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyógypedag

ógiai 

csoportok 

száma 

Egy 

óvodai 

gyermekc

soportra 

 jutó 

gyermeke

k száma  

2015 119 6 145 1 101 0 17 

2016 128 6 145 1 116 0 19 

2017 129 6 145 1 107 0 18 

2018 129 6 145 1 106 0 18 

2019 131 6 145 1 107 0 18 

2020 119 6 145 1 106 0 18 

2021 117 6 145 1 111 0 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali oktatásban) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó tanulók  

száma a nappali oktatásban  
(gyógypedagógiai oktatással 

együtt)  

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban 

db db db fő % 

2015/2016 - 15 1 15 3,42% 

2016/2017 - 15 1 15 4,02% 

2017/2018 - 14 1 16 3,18% 

2018/2019 - 14 1 15 4,11% 

2019/2020 - 14 1 15 4,25% 

2020/2021 - 15 1 15 6,06% 

2021/2022 - 14 1 17 7,88% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezők a nappali oktatásban 

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban 

Fő 

2014/2015 30 

2015/2016 29 

2016/2017 29 

2017/2018 29 

2018/2019 30 

2019/2020 16 

2020/2021 22 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az elmúlt években az óvodába beíratott gyermeke aránya a teljes 3-6 éves korú gyermekek 

számához viszonyítva tartósan 80% felett, és a férőhelyek kihasználtsága pedig 70-93% között 

mozgott. A jövőben célként kell meghatározni, hogy a férőhelyek teljes kihasználtsága 

megvalósuljon. Az óvodában gyógypedagógiai ellátás nem megoldott, ezért a következő években 

e szolgáltatás biztosítása is célként kell, hogy megfogalmazódjon. 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

Lepsény oktatási és képzési intézményeiben, területein nem jelentkeznek szegregációs problémák. 
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések; 

A gyermekek biztonságos felnövekedéséért és oktatásáért tett intézkedések kapcsán érdemes 

megemlíteni a COVID-19 krízisben végbement változásokat. Eddig két alkalommal volt digitális 

munkarend az általános iskolában. A 2019/2020. tanévben 2020. március 16. naptól a tanév 

végéig. A 2020/2021. tanévben az alsó tagozaton 2021. március 8. és 2021. április 18. között, 

felső tagozaton pedig 2021. március 8. és 2021. május 9. között. 

 

Első alkalommal tanárt és diákot egyaránt felkészületlenül ért az új helyzet. 1-2 nap állt 

rendelkezésükre, hogy egységes, minden tantárgy tanításánál használható felületet alkalmazzanak, 

így az általános iskola vezetősége az elektronikus naplóként is használt KRÉTA üzenetküldő 

felületét jelölte ki általános kapcsolattartásra, ugyanis ez mindenki számára elérhető volt, nem 

kellett alkalmazásokat letölteni és a szülők egy felületen követhették gyermekeik feladatait. 

 

A 2020/2021. tanévben a KRÉTA felület fejlesztésének eredményeként létrehozták a digitális 

kollaborációs teret, mely az első hét zökkenőit leszámítva jól működött az online órák 

megtartására és a feladatok küldésére, ellenőrzésére is. 

 

A digitális munkarend nehézsége sokrétű. Az alsó tagozatos tanulók önállóan nehezen tudtak 

tanulni az online kapott információk alapján, rendkívül sok szülői segítséget igényeltek. Emiatt a 

fejlődésük, tanulmányi munkájuk minősége között nőttek a különbségek. A szülők 

segítségnyújtásának megkönnyítése végett egységes órarendet alkottak. 

 

A felső tagozaton a tanulók egy része rendszertelenül jelentkezett be az online órákra, így 

elérhetetlenné váltak gyermekek, akik tanulmányi munkájukban jelentős elmaradást halmoztak fel. 

Az eszközök hiánya néhány családnál okozott problémát, de egy pályázati lehetőség és az Élhető 

Lepsényért Egyesület segítségével minden rászoruló kapott tabletet illetve ingyenes volt az 

internetszolgáltatás. 

 

 Az online órákon zajló kommunikáció hatékonysága nem összehasonlítható a jelenléti oktatással, 

így szinte minden tantárgyból a hiányosságok pótlásával kellett kezdeni a 2021/2022. tanévet. A 

tanév eleji ismétlések időtartamát növeltük és az alsó tagozatos osztályokban több órát fordítunk 

korrepetálásra a korábbi gyakorlathoz képest. 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások 

Ahogy azt az előző pontban is említettük, a karantén időszak alatt a rászoruló gyermekek 

oktatásukhoz elengedhetetlen eszközökhöz jutottak civil szervezeti hozzájárulás segítségével, 

hogy a megváltozott munkarend alatt se maradjanak le társaiktól. 
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4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek száma 

Fő Fő Fő Fő 

2015  -  -  - n.a. 

2016  -  -  - 1 

2017  -  -  - 4 

2018  -  -  - 4 

2019  -  -  - 2 

2020  -  -  - 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
  

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása 

nem megoldott (nincs bölcsőde, családi 

napközi). 

A TOP pályázatból megvalósuló bölcsődei 

csoportot minél előbb szükséges beindítani. 

A gyermekek szünidei hasznos időtöltése nem 

teljes körűen lefedett a szünidő teljes idejére. 

A civilszervezetek és egyházak megkeresése és 

együttműködésre való felkérése szünidei 

elfoglaltságok biztosítására. Az óvoda egész 

éves nyitva tartásának biztosítása. 

Az óvoda kihasználtsága nem 100%-os. A gyermekek óvodáztatásának elősegítése. 

Az iskolai hátránykompenzáló programokban 

nem minden hátrányos helyzetű, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vesz 

részt. 

A hh és hhh gyermekek létszámának növelése a 

hátránykompenzáló programokban. 

Az általános iskolát kezdő gyermekek közül 

van, akit nem a helyi általános iskolában iratnak 

be. 

A helyi általános iskola vonzóbbá tétele azzal, 

hogy a minőségi munkát igazoló eredményeket 

(kompetenciamérés eredményei, továbbtanulási 

mutatók, tanulmányi versenyek helyezései, stb.) 

bemutatják a helyi újságban. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

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

nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, 

gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének 

a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek 

terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének 

a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

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. 

A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokról, szolgáltatásokról ld. a 3. 2. pontot. 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

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

Férfiak aránya Nők aránya  Összesen 

% % % 

2016 5,85% 6,06% 5,96% 

2017 3,48% 3,63% 3,56% 

2018 3,17% 3,23% 3,20% 

2019 3,45% 3,81% 3,63% 

2020 3,77% 4,20% 3,99% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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5.1.2. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül 

% % 

2017 40,85% 41,38% 

2018 40,00% 46,88% 

2019 45,35% 46,15% 

2020 39,80% 38,30% 

2021 60,60% 60,40% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A 5.1.1. számú táblázat azt mutatja be, hogy az aktív korú lakosságból a munkanélküliség a nőket 

jobban érinti. Ennek alapvető okai a következők: kevés a helyben található munkahely, nincs 

bölcsőde és családi napközi, és alacsony a nők iskolai végzettsége. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Az 5.1.2. számú táblázata adatait a Foglalkoztatási Osztály bocsátotta rendelkezésünkre. A 

kimutatásból megállapítható, hogy a képzésen résztvevők száma évről-évre csökkent az elmúlt 

évek folyamán. Ennek legfőbb oka, hogy a Munkaügyi Központ kevesebb képzést tudott 

biztosítani. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a résztvevők között a nők részaránya is 

csökkent, valószínűsíthető, hogy a képzési programok inkább a férfi munkanélküliek számára 

voltak megfelelőbbek. Lepsényben nem volt foglalkoztatást segítő és képzési program, ezeket 

általában Enyingen, illetve Székesfehérváron indították el. A jövőben meg kell vizsgálni a helyben 

indított programok megvalósíthatóságát. Ehhez a Foglalkoztatási Osztállyal és helyi 

vállalkozókkal szükséges felvenni a kapcsolatot. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A gyűjtött adatok szerint a munkanélküli nők több mint felét a 8 általánossal, vagy ennél 

alacsonyabb végzettséggel rendelkezők teszik ki. Ez a tény még inkább szükségessé teszi, olyan 

intézkedés meghozatalát, amellyel a munkanélküli nők képzését segíti elő, lehetőség szerint 

helyben megvalósítva. 

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

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, 

megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem 

képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt 

alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek 
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szűkösségében (üvegplafon-jelenség). A vizsgálat azt kutatná, hogy hány esetben tettek panaszt a 

településen hátrányos megkülönböztetés miatt, azonban ilyen bejelentés nem történt a településen. 

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.) 

5.2.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 140  140 

2017 1 131  131 

2018 1 127 127 

2019 1 117  117 

2020 1 125 125 

Forrás: FMKH statisztika 

 

Az e pontra vonatkozó jogszabályi környezet és rendelkezések tekintetében ld. a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről szóló 3.6. pontot, valamint a gyermekek helyzetéről szóló 

4. pontot. 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés 

feltételeinek vizsgálata. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy 

házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

Bölcsőde   

2020-ban önkormányzatunk pályázatot adott be egy bölcsőde felépítésének finanszírozására, mely 

keretében 199 844 644 Ft állami támogatást nyert. A bölcsőde épülete várhatóan 2022-ben fog 

elkészülni és megnyitni. 

Családi napközi 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 

továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint 

az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben 

történő, nem közoktatási célú ellátása. 
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A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

Ez az ellátás pár évig működött a településen, egy civil szervezet szervezésében, azonban miután 

nem volt elég igénybevevő az ellátás megszűnt.  

Családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet, és alternatív napközbeni ellátás 

Ezek a szolgáltatások nem érhetőek el településünkön. Valószínűsíthető, hogy amíg e feladatok 

ellátása a központi költségvetésből nem lesz támogatva addig nem is kerülnek megszervezésre. 

Óvoda 

Az óvodai ellátás biztosított a településen és vannak még kihasználatlan kapacitásai is, mint azt az 

előző fejezetben tárgyaltuk. 

Általános iskola 

Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az 

egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más 

foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. 

A lepsényi Fekete István Általános Iskola alsó tagozatán kb. 5 éve felmenő rendszerben került 

bevezetésre, az első osztályosok számára az iskolaotthonos ellátás, amely délután 4 óráig tart. A 

visszajelzések alapján elmondható, hogy a szülőknél kedvező fogadtatásra talált ez az ellátás. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. 

Településünkön a családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása jellemzően 

a védőnői szolgálatra hárul, más szerv nem segíti a mindennapokban a család-és nővédelmi 

gondozást. Ugyanakkor a védőnő a családsegítő szolgálattal, a gyermekjóléti szolgálattal, és a 

háziorvosi szolgálatokkal is együtt működik. Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, 

szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

 

Gazdasági aktivitás Fő Ebből lány/nő 

2
0
1
6
 

Foglalkoztatott 13 7 

Munkanélküli 9 7 

Inaktív (15 éves vagy idősebb tanuló) 10 6 

Inaktív (nyugdíjas) 6 4 

Inaktív (egyéb) 6 6 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 25 16 

Összesen: 69 46 
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2
0
1
7
 

Foglalkoztatott 15 12 

Munkanélküli 2 2 

Inaktív (15 éves vagy idősebb tanuló) 4 2 

Inaktív (nyugdíjas) 4 2 

Inaktív (egyéb) 14 11 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 34 19 

Összesen: 73 48 

2
0
1

8
 

Foglalkoztatott 14 10 

Munkanélküli 2 2 

Inaktív (15 éves vagy idősebb tanuló) 5 2 

Inaktív (nyugdíjas) 3 2 

Inaktív (egyéb) 1 3 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 25 11 

Összesen: 50 30 

2
0
1
9
 

Foglalkoztatott 11 9 

Munkanélküli 4 2 

Inaktív (15 éves vagy idősebb tanuló) 3 0 

Inaktív (nyugdíjas) 3 3 

Inaktív (egyéb) 8 7 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 15 6 

Összesen: 44 27 

2
0
2
0
 

Foglalkoztatott 11 5 

Munkanélküli 6 5 

Inaktív (15 éves vagy idősebb tanuló) 12 10 

Inaktív (nyugdíjas) 3 3 

Inaktív (egyéb) 4 2 

Eltartott 0-14 éves korú gyermek 16 8 

Összesen: 45 28 

Forrás: helyi adatgyűjtés   

A fenti táblázat csak az együttműködési megállapodás keretében érkező ügyfeleket tartalmazza, 

rajtuk kívül 2019-ben további 49, 2020-ban pedig 98 nő jelentkezett a családsegítő 

ügyfélfogadásán.  

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető 

törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati 

erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, 

zaklatás, távoltartás.  

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 

megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 

paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt 
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rendőrségi feljelentések száma általában alulmarad a tényleges esetek számától. Településünkön a 

bántalmazott nők a családsegítő szolgálattól kérhetnek segítséget, és tanácsadást. 

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

otthona) 

 

Lepsény 50 km-es körzetében 1 db önkormányzati anyaotthon van Székesfehérváron, ahol 

leginkább a helyi jelentkezőket fogadják. Székesfehérváron kívül elérhető közelségben még Ajkán 

található anyaotthon. 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások elérhetőségéről, illetve kapacitásáról a 

családsegítő szolgálat nyújt információt. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha az ilyen 

helyzetben lévő nő felkeresi a szolgálatot, de ez nem minden esetben történik meg. Miután az 

ilyen eseteket nehéz kideríteni, nagy hangsúlyt kell fektetni, arra hogy a jelzőrendszer működjön, 

az abban működő szervezetek, személyek teljesítsék jelzési kötelezettségüket, illetve a 

kríziskezelésben is tevékenyen részt vegyenek. 

E témakör vonatkozásában ld. még a természetbeni szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a 

személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről szóló 3.6. pontot. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény XV. cikkére visszavezetve vizsgáltuk, hogy a helyi közéletben a nők és férfiak 

azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e.  

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női 

nem reprezentálása miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről való döntési 

mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Az adatgyűjtés a nők adott 

településen való közéleti részvételét térképezi fel. 

Év 
Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2017 6 1 

2018 6 1 

2019 6 1 

2020 6 1 

2021 6 1 
Forrás: Helyi adatgyűjtés 

Mint a táblázatból látható, Lepsényben a helyi közéletben az elmúlt 5 évben is meghatározó volt a 

nők szerepe. 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

Nálunk jelenleg nincs ilyen program, nem tudunk róla, hogy lenne ilyen szervezet vagy 

kezdeményezés sem helyileg, sem a környéken. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A munkanélküli nők körében jellemző az 

alacsony iskolázottság. 

Együttműködés a Foglalkoztatási Osztállyal 

képzési programok lebonyolításában. 

A krízishelyzetben lévő nők nem ismerik az 

igénybe vehető szolgáltatásokat. 

Lakossági fórum szervezése kríziskezelésben 

jártas szakemberek bevonásával. A helyi 

újságban rendszeres időközönként információk 

közzététele arról, hogy hová fordulhat, aki 

krízishelyzetben van. 

A nők szülés után munkába történő 

visszatérésének lehetősei bizonytalanok (a 3 év 

alatti gyermekek elhelyezése sok családban 

nem megoldható). 

A bölcsődei szolgáltatással szülés után álló 

anyák munkába visszatérésének elősegítése. 

Helyben csak részben elérhetőek a prevenciós 

és szűrőprogramok, a lakosok nincsenek 

tisztában minden elérhető szűrési lehetőséggel 

Családi napok szervezése, prevenciós és 

szűrőprogramok elérhetővé tétele (pl. csoportos 

beutaztatással). 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

6.1. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2015 461 489 94,27% 

2016 465 505 92,08% 

2017 477 495 96,36% 

2018 478 495 96.57% 

2019 505 465 108,6% 

2020 527 478 110,25% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Korábban volt szó az öregedési index jellemzőiről, mely alapján kimutatható, hogy Lepsény 

lakossága közt az elmúlt években folyamatosan nőtt a 65 év feletti lakosok száma. 

Esélyegyenlőségi szempontból fontos az idős lakosok helyzetét figyelemmel kísérni, 

különösképpen ha egyedülállóak, vagy nincs olyan családtagjuk, aki ellátásukról tud gondoskodni. 

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

járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma 

Összes nyugdíjas 

2015 275 442 717 

2016 274 454 728 

2017 265 457 722 

2018 267 448 715 

2019 263 448 711 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak száma 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő nők 

száma 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak száma 

Öregségi 
nyugdíjban 

részesülő nők 
száma 

Özvegyi és szülői 
nyugdíjban 

részesülő férfiak 
száma 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő nők 

száma 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 

2015 11 8 193 331 1 25 n.a. 

2016 10 n.a. 192 349 n.a. 26 n.a. 

2017 11 n.a. 189 353 n.a. 28 2 

2018 11 n.a. 193 356 1 23 2 

2019 11 n.a. 196 362 n.a. 19 2 

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

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a 

rögzíti. Erről ld. még a 3. 3. pontot. 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő összesen 133 79 71 80 86 

41-45 év 
Fő 16 6 4 9 10 

% 12,03% 7,59% 5,63% 11,25% 11,63% 

46-50 év 
Fő 15 9 13 6 8 

% 11,28% 11,39% 18,31% 7,50% 9,30% 

51-55 év 
Fő 19 8 4 10 9 

% 14,29% 10,13% 5,63% 12,50% 10,47% 

56-60 év 
Fő 17 13 11 7 10 

% 12,78% 16,46% 15,49% 8,75% 11,63% 

60 év feletti 
Fő 13 11 13 10 17 

% 9,77% 13,92% 18,31% 12,50% 19,77% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

6.2.1. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

Fő Fő % Fő 

2012 289 35 12% 119 

2013 188 39 21% 73 

2014 147 33 22% 48 

2015 133 27 20% 50 

2016 79 27 34% 33 

2017 71 23 33% 29 

2018 74 21 28% 27 

2019 87 26 30% 32 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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A helyi adatgyűjtés célja volt, hogy az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) 

foglalkoztatottsági mutatóit feltérképezzük és a kapott mutatókból hosszabb távú megoldási 

javaslatokat dolgozzunk ki.  

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 

Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy sem az önkormányzat, sem a Foglakoztatási 

Osztály nem támogatott olyan programokat, amelyek a tevékeny időskor lehetőségét teremtenék 

meg. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak 

létezésére. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott 

a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi 

leépítések is előbb érik el őket. Ennek alapján, a területileg illetékes munkaügyi központtól arról 

kértünk adatokat, hogy hány fő regisztrált munkanélküli van településünkön és ezek közül hányan 

55 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya. 

Miután az eredmények azt mutatják, hogy más korcsoporthoz képest az idősebb korosztályban 

magasabb a munkanélküliek száma, intézkedéseket kell megfogalmazni a foglalkoztatás 

előmozdítására (pl. pályázatokkal, foglalkoztatás segítő programokkal). 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

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

száma 

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  

Fő Fő fő fő 

2015 461 n.a. 21 36 

2016 465 n.a. 17 32 

2017 477 n.a. 19 37 

2018 478 n.a. 15 51 

2019 505 n.a. 14 43 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában.  Lepsényben elérhető alapszolgáltatások a következők: 

 Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

o házi segítségnyújtás 

o étkeztetés 

Szakosított ellátási formák 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. Lepsényben nem elérhetőek a szakosított 

ellátások, de a tőlünk mintegy 15 km-re lévő Enyingen működik szociális otthon, amely 

kiszolgálja a környező települések igényeit. 

Az alapszolgáltatásokról és szakosított ellátási formákról – köztük az idősek érdekében szervezett 

szolgáltatásokról - ld. a 3.6. pontot. 

Az önkormányzati adatszolgáltatásból kiderült, hogy időskorúak járadékában jelenleg két fő 

részesül. Az ok véleményünk szerint az, hogy a jogszabály által megállapított jogosultsági 

jövedelemhatár, még ha növekedett is az elmúlt évekhez képest, még mindig rendkívül alacsony 

(28 505, 33 525 Ft, és 45 255 Ft). 

A településen az egészségügyi ellátást 2 háziorvosi és 1 fogorvosi szolgálat biztosítja. A 

szakorvosi ellátások Enyingen, Siófokon, illetve Székesfehérváron elérhetők. Enying 
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megközelítése csak közúton (autóval, autóbusszal) lehetséges, mintegy 20 perces utazással. Siófok 

és Székesfehérvár vasúton (15, illetve 20 perc) és közúton (25, illetve 35 perc) is megközelíthető. 

A rászorulók számára betegszállítás igénybevétele megoldható, bár így egy-egy vizsgálatra történő 

be- és kiszállítás időigénye – hasonlóan, minta az országban bárhol – akár 1 nap is lehet. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

Közművelődési szolgáltatásokhoz mindenkinek joga van és szabadon használhatja. A könyvtár 

hagyományos szolgáltatásait a lakosság alig 5%-a veszi igénybe beiratkozott formában. Ha az 

egész lakosságot vesszük figyelembe, akkor ez az érték eléri a 10%-os mértéket. A lakosság 

számára hozzáférhető és használható a hagyományos könyvtári részleg szolgáltatásai, a DJP Pont 

szolgáltatásai, a helytörténeti részleg dokumentumai szintén. Lehetőségük van könyvtárközi 

szolgáltatásokat is igénybe venni. Jellemző az intézménybe betérőkre, hogy a többség konkrét 

céllal, feladattal jön, amire rövid idő alatt szeretne megoldást találni. Az itt töltött idő rövid, 

megszűnőben van a régebbi hosszabb közművelődési tevékenység. 

A települési önkormányzat a helyi közművelődési rendeletben meghatározott közművelődési 

feladatok ellátására közművelődési intézményt működtet. A Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár integrált kulturális intézmény, közművelődési és közgyűjteményi (könyvtár, 

múzeum) feladatokat lát el. Szolgáltatásai mindenki számára hozzáférhetőek. Felméréseink 

alapján a lakosság 5%-a nem járt még az intézményben, a többiek évente több alkalommal is 

igénybe veszik a szolgáltatásokat. 

c) idősek informatikai jártassága; 

Az idősek informatikai jártassága alapszintű. A többség vagy a Könyvtár által szervezett TÁMOP-

os vagy GINOP-os képzéseken vett részt (30, 90, 120 órás képzéseken), vagy otthon, családi 

körben sajátította el ismereteit. Alapvetően ismerik az okos telefonok legelemibb applikációit 

(hívás, üzenetküldés, facebook), de mélyebb szinten nem tudja a többség használni készülékét. 

Asztali PC-k, laptopok esetén szintén az alapszintű felhasználói szinten vannak. A többség kezelni 

tudja az e-mail fiókjait, illetve a facebookon el tud navigálni. Office ismereteik általában alacsony 

szintűek. Ha bármilyen problémájuk van, a könyvtári DJP Ponthoz szoktak fordulni segítségért. 

Emellett nem ismerik fel az internet veszélyeit (banki csalások, unokázós csalások, képekben, 

videókban elrejtett vírusok letöltése stb.), emiatt félve használják a számítógépet. 

Ezt a problémát megcélozva a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresen terjeszt a 

környéken az internet és egyéb technológia tudatos használatát elősegítő információs hírleveleket, 

melyet az önkormányzat Facebookján is közzéteszünk. 

d) a generációk közötti programok. 

 

Lepsényben működő civil szervezet az Esthajnal Nyugdíjas Klub, mely heti rendszerességgel 

tartja foglalkozásait, illetve tevékenyen részt vesz a korosztály kulturális programjainak 

szervezésében. A nyugdíjas klubnak saját énekkara is van, amely az országos minősítőn arany 
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fokozatot ért el. Fellépéseit a helyi Cirbolya citerazenekar kíséri, amely gyermekekből, fiatal 

felnőttekből áll, műsorai a különböző korosztályok együttműködésének szép példái.  

A Művelődési Ház az Esthajnal Nyugdíjas Klubbal együttműködve nagy hangsúlyt fektet a 

generációk közötti együttműködésre. Több unoka-nagyszülő programot szervezünk, ahol a 

résztvevők közösen alkotnak, tevékenykednek. A Nyugdíjas Klub egyes foglalkozásaira gyermek 

szereplőket hívunk, ezáltal is elősegítve a generációk közötti kapcsolatokat.  

A Nyugdíjas Klub aktívan támogatja a községben működő többi civil szervezetet, bekapcsolódik 

rendezvényeik lebonyolításába. 

A Talpalók Természetbarát Egyesületnek is van több 60 év feletti tagja. Ez az egyesület 

természetjáró túrákat szervez, amelynek keretében az ország szebbnél-szebb helyeit járják be a 

túrákon részt vevők.  

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

településen 

Lepsény számos programja és rendezvénye az idősek sajátos igényeire van szabva, annak példáit 

a 6.3 pontban részleteztük. Hivatalunk, a helyi közművelődési és egészségügyi intézmények, civil 

és egyházi szervezetek is kiemelt figyelmet fordítanak az idős lakosok ellátására, biztonságuk és 

egészségük megőrzésére, közéletbe történő bevonására. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az idősek nappali ellátása nem megoldott. Igényfelmérés alapján pályázatok útján kell 

biztosítani az érintettek számára a 

segítségnyújtást. 

Sok az álláskereső a nyugdíjas éveik előtt álló 

korcsoportban, akik egészségügyi vagy egyéb 

okok miatt nyugdíj előtt nem fognak tudni 

elhelyezkedni a versenyszférában. 

Idősek alapkompetenciáját fejlesztő programok 

indítása. 

A kulturális szolgáltatások igénybe vétele a 

helyi lehetőségekre korlátozódik. 

A helybe kell hozni a kulturális programokat, 

előadói estek, zenei összeállítások 

meghívásával. 

Az idősek informatikai jártassága alacsony. A számítógép, és az Internet használatát 

elősegítő képzéseket, programokat kell 

szervezni.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelenleg 

nem elérhető a településen. 

Együttműködés a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálattal, pályázati lehetőségek felmérése a 

jelzőrendszer kiépítése érdekében. 
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Az időskorúak nincsenek tisztában eszközeik 

biztonságos használatáról (pl. közlekedési 

szabályok). 

Célcsoport oktatása a megfelelő szabályokról, 

biztonságos módszerekről (pl. közterület-

felügyelő által tartott előadás) 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékkal élő személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 

életben való aktív részvétel során.  

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

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékkal élő személy 

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

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

másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban 

részesülők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők 
Összesen 

2015 60 63 123 

2016 63 64 127 

2017 56 63 119 

2018 51 57 108 

2019 49 53 102 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A KSH Területi Statisztikájából nyert adatok szerint a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásában részesülők száma az elmúlt években tartósan 100 fő felett volt. Számukra kell 

megteremtenünk településünkön az esélyegyenlőség feltételeit. 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

Lepsényben is probléma, hogy kevés a helyi foglalkoztatási lehetőség, és nem megoldott a 

foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és 

feltételek.  A védett foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. A 

vállalkozások – nagyságukból kifolyólag – nem rendelkeznek olyan foglalkoztatási szakemberrel, 

aki a fogyatékkal élő személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és 

helyére. Nincs képzett szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, ezért a sikertelen 

beszoktatás következménye a fogyatékkal élő munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli 

megállapítása.  

Szükség van annak a folyamatos felkutatására, hogy hol vannak a fogyatékkal élő 

munkavállalókkal is betölthető álláshelyek. 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

Ahogy azt az előző pontban is említettük, kifejezetten a fogyatékkal élő személyek igényeire 

kiélezett lehetőségekről nem tudunk helyi szinten, azonban történt már olyan, hogy 

rehabilitációban lévő személyt vettünk fel közfoglalkoztatási csoportba, de például az 

óvodakonyhán is dolgozik részmunkaidőben rehabilitációs foglalkoztatott. 
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Az enyingi Munkaügyi Központ adatszolgáltatása szerint a környéken Szabadhidvégen működik 

az NRB Süni Kefekészítő és Kereskedelmi Kft. illetve a Moha-Duó Kereskedő Kft. Dégen, 

melyek főként megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatnak. 

A járási hivatal célzottan nem foglalkozik a megváltozott munkaképességű személyek 

elhelyezkedésének elősegítésével, de egyes bértámogatásaik az ő esetükben is igénybe vehetők. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

A legjellemzőbb hátrányos megkülönböztetés abba nyilvánul meg, hogy a fogyatékkal élő 

személyről azt feltételezik, hogy fogyatékossága okán – meglévő képzettségei mellett sem – nem 

tudja ellátni ugyanazt a feladatot, mint az ép munkavállalók. A foglalkoztatás akkor is 

meghiúsulhat, ha a fogyatékkal élő személy nem tudja megközelíteni a munkahelyet, például a 

településen belüli közlekedési akadályok miatt.  

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

A saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékkal élő személyeknek nyújt alapszolgáltatást 

a támogató szolgálat. A támogató szolgálat többek között a különböző közösségi és szabadidős 

szolgáltatások elérésében (mind szállítás, mind kommunikáció szintjén) ad támogatást, emellett az 

igénybevevő környezetében, lakásán nyújt fejlesztést, gondozást, segíti az önálló életvitelt, 

támogatja az ön-érdekérvényesítést. A szolgáltatás 2011-ben 20 258 fő számára volt elérhető. 

Lepsényben nem működik támogatói szolgálat, de bármely fogyatékkal élő lakos felkeresheti 

hivatalunkat, hogy alkalmi segítséget kérjen, mely lehetőséggel a Covid-19 krízis alatt számos 

lakos élt (előző pontokban taglalt önkormányzati segítségnyújtás, bevásárlás, szállítás, stb.). 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élő személyek ellátásai: 

 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a 

súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel 

járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékkal élő személy 

jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékkal élő 

állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 

értelmében, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása 70%-os vagy 

azt meghaladó mértékű, és nyugellátást, baleseti nyugellátást, vagy megváltozott 

munkaképességű személyek ellátását részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra 

jogosult. 

 Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és 

átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy 

jogosult 
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 Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

o aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében 

közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

o aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 

fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) 

Korm. rendelet 1. §-ának értelmében látási, hallási fogyatékosnak, értelmi, 

fogyatékosnak, autistának, illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

o akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. 

határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 

1-jét megelőzően vaknak minősítettek, 

o aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete 

szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 

fogyatékosnak, vagy autistának minősül. 

 Adókedvezmény: A súlyosan fogyatékos magánszemélyek havonta adókedvezményt 

vehetnek igénybe. A súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket a 335/2009. (XII. 

29.) Kormányrendelet határozza meg, például: 

o hallási fogyatékosság 

o látási fogyatékosság 

o mozgásszervi fogyatékosságok 

o elzáródást okozó érbetegségek 

o súlyos szervi károsodással járó immunbetegségek 

o veleszületett enzimopátiák, többek között laktózérzékenység miatt fellépő 

betegségek 

o emésztőrendszer betegségei, idetartoznak többek között a gluténérzékenység miatt 

fellépő endokrin- és anyagcsere-betegségek, ezen belül is az I. típusú, és a 

szövődményekkel járó II. típusú cukorbetegség. 

 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

o Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

o Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékkal élő 

személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek 

gondozóháza, lakóotthon 

 Aktuális jogszabályok:  

o 141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és 

felülvizsgálatának  valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának 

szabályairól. 
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o 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról 

o 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

o 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályairól (hatálytalan:2021. VIII.2-től) 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Az alábbiakban kiemeljük azokat a területeket jogszabályi hivatkozással, amelyek a fogyatékkal 

élő személyek jogait biztosítják. 

 Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá 

érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a 

közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § 

(1)- (2)) 

 Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű 

hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, 

amelyek a fogyatékkal élő személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a 

közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés 

feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)       

 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékkal élő személy számára 

a Fot-ban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági 

csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférést.  

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a 

fogyatékkal élő személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban 

meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató 

mindenki számára nyitva álló területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §) 

 Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, 

utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - 

alkalmasnak kell lenniük a fogyatékkal élő személy általi biztonságos igénybevételre. 

Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékkal élő személyek 

számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely 

kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §)  

 Egészségügy: A fogyatékkal élő személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell 

lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékkal élő személy egészségügyi 

ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi 
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beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi 

jogi szemlélet érvényesülése a fogyatékkal élő emberek ellátása során alapelv. 

 Oktatás, képzés: A fogyatékkal élő személynek joga, hogy állapotának megfelelően és 

életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, 

továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakértői véleményében foglaltak szerint - a fogyatékkal élő személy képességeinek 

kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékkal élő személy az óvodai nevelésben és 

oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai 

osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékkal élő személyt megilleti az a jog, hogy 

fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 

13. §). 

 Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van 

a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, 

intézményi - lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdődött a 

nagy létszámú ápoló –gondozó intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldásokká. Ez 

a folyamat, bár pozitív kimenetelében bizonyosak vagyunk, mégis számos konfliktust rejt 

magában. A közösségi beilleszkedést segíthetik a fogyatékos emberek érdekvédelmi 

szervezetei is, így bevonásuk javasolt.  

 Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, 

kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékkal élő 

személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, 

szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)  

 A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékkal élő személynek joga van a rehabilitációra. E 

jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez 

kapcsolódó állami feladatot a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségének 

biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter 

szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el. A szervezet számára törvény vagy 

kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg ([Fot. 19.- 20. §).  

 A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos 

alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a 

közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a 

fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra 

(2007. évi XCII. tv 29. cikk). A fogyatékkal élő emberek önérvényesítő mozgalmainak 

erősödése, saját maguk képviseletének lehetőségének támogatása kiemelt feladat.  
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a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

Településünkön nincsenek ilyen szolgáltatások, azokat a környező települések (Székesfehérvár) 

szolgáltató intézményein keresztül lehet igénybe venni. 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

Akadálymentesítés 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó 
Rámpa 

Hangos 

tájékoztatás 

Indukciós 

hurok 

Tapintható 

információ 

Jelnyelvi 

segítség 
Egyéb 

oktatási 

intézmények 
- - - - van - - - - 

egészségügyi 

intézmények 
- - van van - - - - - 

kulturális, 

művelődési 

intézmények 

- - van van - - - - - 

önkormányzati, 

közigazgatási 

intézmény 

- - van van - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil szervezetei 

Az önkormányzat intézményei – az általános iskola kivételével – egy szintes épületek, így a lift 

beszerelése nem merült fel. Az oktatási intézménybe nem jár mozgáskorlátozott személy.  

Az önkormányzat arra törekszik, hogy a közintézményeiben végzett felújítások és beruházások 

esetén az akadálymentesítés megoldásra kerüljön. 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

Az önkormányzat működtetése alatt álló települési honlap akadálymentesítése a 2020-as év során 

valósult meg, melynek során látássérült és képernyőolvasót használó látogatók számára is 

könnyebben elérhetővé váltak a honlapra feltöltött tartalmak. Emellett a képként közzétett 

plakátokat és hirdetményeket begépelve is megtalálhatják a honlapon, és ugyanezt az 

önkormányzat Facebook oldalán is biztosítjuk az egyszerűbb olvashatóság érdekében. 

A 2020-ban megnyílt Egészségház teljes mértékben akadálymentesített, és a jelenleg épülő 

Bölcsőde tervei is megfelelnek minden akadálymentesítési kritériumnak. 
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d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

A településen nem található sok munkahely, azoknak is saját felelősségre kell gondoskodniuk 

székhelyük akadálymentesítéséről. 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó 
Rámpa 

Hangos 

tájékoztatás 

Indukciós 

hurok 

Tapintható 

információ 

Jelnyelvi 

segítség 
Egyéb 

Közterület 

(utca/járda, park, 

tér) 

- - - van - - - -  

Távolsági 

tömegközlekedés - - - - - - - -  

Buszvárók - - - van - - - -  

Vasútállomás - - - van - - van -  

Forrás: helyi adatgyűjtés 

Általánosan elmondható, hogy az akadálymentesítések megvalósítása önmagában az elmúlt 

években nem volt kiemelt feladat a közlekedés területén, de ha történt fejlesztés, felújítás akkor 

annak keretében mindig történt fizikai akadálymentesítés is (pl. Fő utcai csomópont kialakításakor 

elvégezték az autóbuszvárók és a gyalogátkelőhely akadálymentesítését). 

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

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

Az akadálymentesen megközelíthető önkormányzati fenntartású intézményeken kívül nincsenek 

ilyen megoldások, szolgáltatások. 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az 

ellátásra szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a 

rendszerbe. Van megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékkal élő személy 

számára nem hozzáférhető pl az akadálymentesítettség hiánya miatt. Van akadálymentesen 

elérhető szolgáltatás, de a célcsoport tagja vagy saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat 

szerint a fogyatékkal élő személy helyett döntő család elhatározásából a szolgáltatást nem veszi 

igénybe, még akkor sem, ha az a fogyatékkal élő személy életminőségét lényegesen javítaná.  
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A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilváníthatja azt, hogy számára fontosak a 

településen élő fogyatékkal élő személyek. Ilyen alkalmak lehetnek a fogyatékkal élő személyek 

részére rendezett sportrendezvények, egészségügyi szűrések, és különféle akciók szervezése, amik 

egyben anyagi és természetbeni segítségnyújtást jelentenének. Fontos annak megismerése, hogy a 

helyi médiában rendszeresen jelenjenek meg a fogyatékkal élő személyek sikereikkel és 

gondjaikkal, de semmiképpen nem mint gyámolított személyek. 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

Könyvtárban a nagyot hallóknak, siketeknek, gyengén látóknak rendelkezésre áll egy 

számítógépes szoftver, a JAWS. Ez 2012 óta elérhető a lakosság számára, de azóta használatára 

még nem volt igény. 

A Művelődési Ház rendszeresen helyet biztosít a Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi csoportja 

számára megbeszéléseik, programjaik megtartásához. 

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

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

A könyvtárban előforduló probléma, amelyet többször is szóvá tettek, az a mozgásukban 

korlátozottak részéről érkezett. Hiába van mozgáskorlátozottak részére akadálymentesített feljáró, 

ha az épületbe önállóan nehezen tudnak bejutni az ajtóknál lévő küszöbök miatt. Ez a probléma a 

kerekes kocsival érkezők részéről jelentkezett. 

Az önkormányzat, a helyi civil szervezetek, és közintézmények vezetői folyamatosan figyelik az 

esetleges pályázati lehetőségeket, melyből lehetne sajátos igények kielégítését célzó fejlesztéseket 

megvalósítani (akadálymentesítés). 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények 

szerint rangsorolt akadálymentesítettség 

Az akadálymentesítés helyi tervezése, 

pénzforrások felkutatása, megfelelő szakértők, 

tanácsadók bevonása a tervezésbe. Ilyen 

tartalmú forrásokra figyelemfelhívás.    

A hivatali ügyintézés lehetőségei nem 

szolgálják ki a fogyatékkal élők speciális 

igényeit. 

Akadálymentes ügyintézés kialakítása (például 

az önkormányzati weboldal pályázati úton 

történő akadálymentesítése) 

Információkhoz és eszközökhöz való 

hozzáférés akadályoztatottsága. 

Az önkormányzat érintett munkatársai 

kapcsolódjanak be olyan tréningekbe, 

képzésekbe, ahol a fogyatékkal élők felé az 

információ átadás, a velük történő 

együttműködés technikái, megtanulhatók, 

ilyenek egyebek mellett az EMMI és az FSZK 

Nonprofit Kft. képzései (www.fszk.hu).  

http://www.fszk.hu/
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A fogyatékkal élők sok esetben nem 

rendelkeznek megfelelő információval a saját 

jogai és lehetőségei tekintetében. 

Hozzáférés biztosítása a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal honlapjához, valamint 

dokumentumaihoz (http://nrszh.kormany.hu/), 

továbbá azokhoz a jogsegély szolgáltatásokhoz, 

amelyeket érdekvédelmi szervezeteik nyújtanak 

a számukra. 

A helyi média keveset foglalkozik a 

fogyatékkal élő személyek sikereivel, 

gondjaival.  

Rendszeres megjelenési lehetőség biztosítása 

a Önkormányzati Hírmondóban a fogyatékkal 

élőkről, nem csak fogyatékkal élőknek. 

A mozgássérültek nincsenek tisztában 

eszközeik szabályszerű használatával a 

köztereken 

Előadások tartása mozgássérültek számára 

közlekedési biztonsági szabályokról. 

Helyben csak részben elérhetőek a prevenciós 

és szűrőprogramok, a lakosok nincsenek 

tisztában az elérhető szűrésekkel, a szűrésekre 

való beutaztatás lehetőségei nem szolgálják ki a 

fogyatékkal élők speciális igényeit. 

Prevenciós és szűrőprogramok elérhetővé tétele 

(pl. programok szervezése, csoportos 

beutaztatás a fogyatékkal élők igényeire 

különös figyelmet fordítva) 

 

 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az akadálymentesítés nem mindenhol 

megoldott, különösképpen a magántulajdonban 

lévő ingatlanokon (boltok, éttermek, 

gyógyszertár). 

Kapcsolat felvétele a tulajdonosokkal, segítség 

nyújtása fejlesztési, pályázati lehetőségek 

felkutatásában, kihasználásában 

Számos útszakasz továbbra is rossz állapotban 

van 

Pályázati források felhasználása további 

útfelújítások kivitelezéséhez 

Több utca járdaszakasza hiányos vagy 

egyenetlen, felújításra szorul. 

Pályázati források felkutatása további 

járdaszakaszok felújításához, 

közfoglalkoztatottak és a szociális szövetkezet 

dolgozóinak bevonása a kivitelezéshez 

A csapadékvíz-elvezetés hiánya, vagy elavult 

volta a közterületeken és magán ingatlanokon is 

károkat okozhat 

Pályázati források felkutatása, 

közfoglalkoztatottak és a szociális szövetkezet 

dolgozóinak bevonása a kivitelezéshez 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma); 

http://nrszh.kormany.hu/


 74 

 Együttműködés a fogyatékkal élő személyek helyi érdekvédelmi szervezetével 

annak érdekében, hogy az érintettek hozzáférjenek az információkhoz, a 

támogatásokhoz. 

 Az önkormányzati alkalmazottak számára oktatások, képzések szervezése a 

fogyatékkal élőkkel történő együttműködés javításának érdekében. 

 Együttműködés lakossági fórum szervezésére a krízishelyzetek kezeléséről. 

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

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

 Prevenciós- és szűrőprogramok elérhetővé tétele érdekében együttműködés. 

 Együttműködés a Foglalkoztatási Osztállyal képzési programok munkaerő-piaci 

szolgáltatások indítására.  

 Együttműködés a helyi médiával, rendszeres esélyegyenlőségi információk 

megjelentetése érdekében. 

 A jelzőrendszer működésének megerősítése érdekében az együttműködés erősítése 

az érintett szervezetek között. 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások a településen való elérésre 

érdekében együttműködés. 

 Együttműködés óvodai gyógypedagógusi ellátás biztosítására. 

d) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

 Közérdekű önkéntes tevékenység lehetőségének biztosítása. 

 Szünidei programok szervezése a gyermekek nyári elfoglaltságának biztosítására. 

 Az idősek bevonása a civil szerveztek programjaiba. 

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

 Munkahelyek akadálymentesítésének megoldása. 

 Üzletek, hivatalok akadálymentesítésének megoldása. 

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

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

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

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

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett partnerek 

(állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának 

eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének folyamatába; 

 Az önkormányzat a HEP HE elkészítését megelőzően táblázatok kitöltetésével 

kérte be az érintett szervezeteknél rendelkezésre álló adatokat, illetve egyes 

célcsoportok (idősek, for-profit szervek) véleményét. 

 Az önkormányzat a HEP IT összeállítása előtt fórumot hívott össze, melynek 

eredményeként állt össze a végleges, képviselő-testület elé terjeszthető 

dokumentum.  

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

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

HEP Fórumot. 

 Az önkormányzat a HEP IT megvalósítása során több alkalommal össze fogja 

hívni a fórumot, mely a megvalósítás folyamatát fogja értékelni. Ha eltérést 

tapasztal akkor az cselekvési programot állít össze. 

 Az önkormányzat beszámoltatja az aktorokat és a partnereket a vállalt feladatok 

teljesítéséről.  

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

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

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

közzéteszi, honlapján megjelenteti. 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas a pályakezdő fiatalok aránya a 

pályakezdők között. 

Elhelyezkedést segítő programok 

szervezése  

A közfoglalkoztatottak nehezen 

helyezkednek el más munkakörökben. 

A közfoglalkoztatottak 

versenyszférában történő 

elhelyezkedését segítő programok 

szervezése 

Helyben nincs lehetőség önkéntes 

munkát végezni. 

Információnyújtás a helyi civil 

szervezeteknek a közérdekű önkéntes 

tevékenységről 

A lakosok nincsenek tisztában az 

elérhető prevenciós és 

szűrőprogramokról. 

Prevenciós és szűrőprogramok 

elérhetővé tétele 

A szegénységben élők lakókörnyezete 

gyakran veszélyes. 

A szegénységben élők lakóhelyzetének 

biztonságosabbá tétele 

Gyermekek 

A 3 év alattiak napközbeni ellátása 

nem megoldott. 
Bölcsődei csoport indítása 

A szünidei elfoglaltság nem megoldott 

a szünidő teljes idejére. 
Civil, egyházi szervezetek bevonása 

Az óvoda kihasználtsága nem 100%-

os. 

A gyermekek óvodáztatásának 

elősegítése 

Nem minden HH és HHH gyermek 

részesül hátránykompenzáló 

programban. 

A HH és HHH gyermekek létszámának 

növelése hátránykompenzáló 

programokban 

Nem minden általános iskolát kezdő 

gyermeket iratnak a helyi iskolába. 

A helyi általános iskola vonzóbbá 

tétele. 

Nők 

A munkanélküli nők körében alacsony 

az iskolázottság. 
A nők képzésének elősegítése 

A krízishelyzetben lévő nők nem 

ismerik a lehetséges szolgáltatásokat. 

Lakossági fórum szervezése 

krízishelyzetek kezeléséről 

Szülés után a nők munkába való 

visszatérésének lehetőségei 

bizonytalanok. 

A nők szülés utáni munkába való 

visszatérésének segítése 

A lakosok nincsenek tisztában az 

elérhető prevenciós és 

szűrőprogramokról. 

Prevenciós és szűrőprogramok 

elérhetővé tétele 
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Idősek 

Az idősek nappali ellátása nem 

megoldott. 

Az idősek nappali ellátásának 

megoldása 

Jelentős az 55 év feletti 

munkanélküliek száma. 

Az 55 év felettiek versenyszférában 

történő elhelyezkedését segítő 

programok szervezése 

Kevés a kulturális program. Kulturális szolgáltatások bővítése 

Az idősek informatikai jártassága 

alacsony. 
Informatikai oktatás az időseknek 

Nincs jelzőrendszeres segítségnyújtás a 

településen. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

kiépítése 

Az időskorúak nincsenek tisztában 

eszközeik biztonságos használatával. 

Időskorúak oktatása eszközeik 

biztonságos használatáról. 

Fogyatékkal 

élők 

Hiányzó akadálymentesítettség. 
Az akadálymentesítés forrásainak 

felkutatása 

A hivatali ügyintézés lehetőségei nem 

szolgálják ki a fogyatékkal élők 

speciális igényeit. 

A fogyatékkal élő személyek 

ügyintézésének támogatása 

Akadályozott az információkhoz és 

eszközökhöz való hozzáférés. 

A fogyatékkal élőket foglalkoztatók 

oktatása 

A fogyatékkal élők nem ismerik saját 

jogaikat és lehetőségeiket. 

Hozzáférés biztosítása a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

honlapjához az önkormányzati 

intézményekben 

A helyi média keveset foglalkozik a 

fogyatékkal élő személyek sikereivel, 

gondjaival. 

A fogyatékkal élők problémáinak 

rendszeres megjelenítése a helyi 

médiában 

A mozgássérültek nincsenek tisztában 

eszközeik biztonságos használatával. 

A mozgássérültek oktatása eszközeik 

biztonságos használatáról. 

A prevenciós és szűrőprogramok 

nehezen elérhetőek a fogyatékkal élők 

számára. 

Prevenciós és szűrőprogramok 

elérhetővé tétele 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

Az akadálymentesítés nem mindenhol 

megoldott, főleg magántulajdonú 

inatlanokon. 

Kapcsolat felvétele a tulajdonosokkal, 

fejlesztési lehetőségek közös feltárása 

Számos útszakasz továbbra is rossz 

állapotban van. 

Felújítások pályázati forrásból történő 

megvalósítása 

Több utcában rossz állapotban vannak 

a járdák. 

Felújítások pályázati forrásból történő 

megvalósítása 

A csapadékvíz-elvezetés sok helyen 

hiányos, elavult. 

Felújítások pályázati forrásból történő 

megvalósítása 
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Jövőképünk 

 

 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők a jelenlegi élethelyzetükből 

minél előbb kikerüljenek, a munkához való hozzáférés számukra biztosított legyen. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődését segítő 

szolgáltatások biztosítását, a szociális helyzetből adódó hátrányok csökkentését. 

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, számítunk tudásukra, segítjük őket 

abban, hogy  biztonságban élhessenek, a falu közösségének aktív tagjai legyenek. 

 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód biztosítását, 

támogatjuk a család és munka összeegyeztethetőségét. 

 

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élők  akadálymentesen 

 tudják igénybe venni a közintézmények szolgáltatásait,  szükségleteiket és speciális 

 igényeiket feltárjuk,  keressük az életminőségük javítását célzó lehetőségeket. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

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

Intéz

ke-

dés 

sorsz

á-ma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemz

és 

következteté

- 

seiben feltárt 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A cél 

összhangja 

más helyi 

stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódás

a országos 

szakmapoliti

kai 

stratégiákho

z  

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézke-

dés felelőse 

Az intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredmé-

nyességét 

mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósí-

tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedé

s 

eredmén

yeinek 

fenntarth

atósága 

Önkormányzatok 

közötti 

együttműködésbe

n megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműködés 

bemutatása 

 0. Településszintű problémák 

1 Akadálymentesíté

s biztosítása 

minél több 

ingatlanon 

Az 

akadálymentes

ítés nem 

mindenhol 

megoldott. 

Akadálymentes 

közlekedés 

biztosítása a 

településen 

-  Kapcsolatfel

vétel 

Jegyző 2024. február 25. Kommunikáció 

a 

tulajdonosokkal 

Pályázati forrás Folyamato

san 

fenntartha

tó. 

 

2 Útfelújítási 

munkálatok 

folytatása 

Számos 

útszakasz 

továbbra is 

rossz 

állapotban 

van. 

Lepsény 

úthálózatának 

teljes körű 

felújítása 

-  Pályázati 

anyag 

összeállítása 

Polgármester 2024. február 25. Pályázat 

benyújtása 

Pályázati forrás Folyamato

san 

fenntartha

tó. 

 

3 Járdafelújítási 

munkálatok 

bővítése 

Több utcában 

rossz 

állapotban 

vannak a 

járdák. 

Lepsény 

járdáinak teljes 

körű felújítása 

-  Pályázati 

anyag 

összeállítása 

Polgármester 2024. február 25. Pályázat 

benyújtása 

Pályázati forrás, 

együttműködés 

közmunkaprogra

mmal, szociális 

szövetkezettel 

Folyamato

san 

fenntartha

tó. 

 

4 Csapadékvíz-

elvezetés 

kiépítése minél 

több területen. 

A 

csapadékvíz-

elvezetés sok 

helyen 

hiányos, 

elavult. 

Biztonságos 

csapadékvíz-

elvezetés 

településszerte 

-  Pályázati 

anyag 

összeállítása 

Polgármester 2024. február 25. Pályázat 

benyújtása 

Pályázati forrás, 

együttműködés 

közmunkaprogra

mmal, szociális 

szövetkezettel 

Folyamato

san 

fenntartha

tó. 

 

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Elhelyezkedést Magas a A hozzáférés -  Kapcsolat- Jegyző 2024. február 25- Megállapodás, Rezsi, 5 év  
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segítő programok 

szervezése. 

pályakezdő 

fiatalok 

aránya a 

pályakezdők 

között. 

javításával 

csökkenjen a 

pályakezdő 

állástalanok 

száma. 

felvétel, 

megállapo-

dás az infra-

struktúra 

biztosításá-

ról 

 ig fenntartás 

biztosítása 

programok 

száma, 

programban 

részt vevők 

létszáma. 

kommunikációs

, szolgáltatási 

díj. 

2 Programok 

szervezése, 

melyek a 

közfoglal-

koztatottak 

versenyszférában 

történő 

elhelyezkedését 

segítik. 

A közfoglal-

koztatottak 

nehezen 

helyezkednek 

el más 

munkakörökb

en. 

 

A közfoglal-

koztatottak 

versenyszfé-

rában való 

elhelyezkedése. 

-  Kapcsolat-

felvétel, 

igényfel-

mérés, 

állásbörze 

szervezése 

Polgármester 

 
2024. február 25. Támogatási 

szerződés, 

foglalkoztatottak 

száma. 

Saját humán 

erőforrás 

5 év  

3 Információnyújtás 

a helyi civil 

szervezeteknek a 

közérdekű 

önkéntes 

tevékenységről. 

Helyben nincs 

lehetőség 

közérdekű 

önkéntes 

munkát 

végezni. 

 

Ne emelked-

jen az FHT-ból 

kiesők száma a 

30 nap hiánya 

miatt. 

-  Kapcsolat-

felvétele, 

adatgyűjtés, 

találkozó 

szervezés, és 

együtt-

működés 

Jegyző 

 
2024. február 25. Civil 

szervezetek 

száma, 

megállapodások 

száma. FHT-ból 

kiesettek száma. 

Saját humán 

erőforrás, infra-

struktúra, rezsi 

Évente 

beszámoló 

a 

tapasztala-

tokról és 

együttműk

ödés 

megújítás. 

 

4 Prevenciós és 

szűrőprogramok 

elérhetővé tétele. 

Lakosok 

nincsenek 

tisztában az 

elérhető 

prevenciós és 

szűrőprogram

okról, nem 

minden szűrés 

elérhető 

helyben (pl. 

prosztatarák) 

 

Legyen évente 

egyszer 

Lepsényben 

eü., szűrés, 

szűrésekre 

utaztatás 

megszervezése. 

Költségvetés   Szűrés 

megszerve-

zés 

(vastagbél-, 

anyagcsere-, 

méhnyakrák, 

…) 

Körzeti 

orvosok 

EMMI 

2024. február 25-

ig fenntartás 

biztosítása 

A szűréseken 

részt-vevők 

száma. 

Saját humán 

erősforrás, 

infrastruktúra, 

rezsi és 

kommunikáció 

1 év + 

évente 

 

5 Szegénységben 

élők 

lakóhelyzetének 

biztonságossá 

tétele. 

A 

szegénységbe

n élők 

lakóhelyzete 

több helyen 

veszélyes 

(lom és 

hulladék az 

A polgárőrség 

összefogása a 

hivatali 

szociálpolitikai 

és családsegítő 

ügyintézőkkel 

a veszélyes 

lakóhelyzetű 

A család- és 

gyermekjóléti 

szolgáltatások 

adatai 

 A 

szegénység-

ben élő 

lakosok 

rendszeres 

látogatása, 

fűtőanyag 

biztosítása. 

Családsegítő 

és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

Polgárőrség 

2024. február 25-

ig fenntartás 

biztosítása 

Látogatások 

száma, kiosztott 

fűtőanyag 

Saját humán 

erőforrás, 

infrastruktúra 

Folyamato

s 
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udvaron és a 

házban, 

fűtetlen lakás, 

stb.) 

személyek 

védelmének 

érdekében. 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 A TOP 

pályázatból 

létrejövő 

bölcsődei csoport 

minél előbbi 

elindításának 

segítése. 

A 3 év alatti 

gyermekek 

napközbeni 

ellátása nem 

megoldott. 

A bölcsődei 

csoport 

elindítása. 

Köznevelés-

fejlesztési 

terv. 

 A beruházás 

határidőre 

történő 

befejezése. 

Polgármester 

 
2022. május 31. A beruházás 

2022-ben 

történő átadás. 

TOP-1.4.1-19-

FE1-2019-

00028 

kódszámú 

pályázati forrás 

Az 

üzembehel

yezést 

követően 

folyamatos

. 

 

2 Civil, egyházi 

szervezetek 

bevonása 

szünidei 

elfoglaltságok 

bővítése. 

A szünidei 

elfoglaltság 

biztosítása a 

szünidő teljes 

idejére. 

Emelkedjen a 

szünidei 

programok 

száma és a 

hasznos 

időtöltés. 

A család- és 

gyermekjóléti 

szolgáltatások 

adatai 

 Kapcsolat-

felvétele, és 

együtt-

működés 

Családsegítő 

és gyermek-

jóléti 

szolgálat 

Iskolavezető 

Egyház-

vezetők 

Művelődési 

Ház vezetője 

2024. február 25-

ig fenntartás 

biztosítása 

Bevont civil 

szervezetek 

száma. 

Saját humán 

erőforrás, 

infrastruktúra. 

5 év  

3 A gyermekek 

óvodáztatásának 

elősegítése. 

Az óvoda 

kihasználtsága 

nem 100%-os. 

A gyermek-

létszám 

növelése. 

Köznevelés-

fejlesztési 

koncepció, 

Költségvetés 

 Információ-

gyűjtés, 

támogatás 

nyújtás 

Jegyző 

 
2024. február 25 Támogatásban 

részesülők 

száma. 

Kommunikáció, 

saját humán 

erőforrás. 

Központosított 

támogatási 

előirányzat 

hatékonyabb 

felhasználása 

5 év  

4 A hh és hhh 

gyermekek 

létszámának 

növelése a 

hátránykompenzá

ló programokban. 

Nem minden 

hh és a hhh 

gyermek 

részesül 

iskolai 

hátránykompe

nzáló 

programban. 

A programban 

részesülő hh és 

hhh gyermekek 

létszáma 

emelkedjen. 

Költségvetés, 

Családsegítő 

és 

Gyermekjólét

i szolgálat 

beszámoló 

 Az érintett 

létszám és 

támogatási 

lehetőségek 

számbavé-

tele. 

Lepsényi 

Petőfi Sándor 

Művelődési 

Ház és 

Könyvtár 

vezetői 

 

2024. február 25. A gyermekek 

létszáma. 

Kommunikáció, 

pénzügyi 

erőforrás. 

Hosszú 

távú 

fenntarthat

óság. 

 

5 A helyi általános 

iskola vonzóbbá 

tétele. 

Nem minden 

általános 

iskolát kezdő 

gyermeket 

Csökkenjen a 

más településre 

járó gyermekek 

száma. 

Oktatási 

statisztika 

 Önkormány-

zati Hírmon-

dóban rend-

szeres 

Lepsényi 

Petőfi Sándor 

Művelődési 

Ház és 

2024. február 25-

ig fenntartás 

biztosítása 

Beiratkozók 

létszáma. 

Humán 

erőforrás 

Hosszú 

távú 

fenntarthat

óság 
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iratnak a helyi 

általános 

iskolába. 

megjelenés, 

nyílt napok 

szervezése. 

Könyvtár 

vezetői 

 III. A nők esélyegyenlősége  

1 A nők 

képzésének 

elősegítése. 

A 

munkanélküli 

nők körében 

jellemző az 

alacsony 

iskolázottság. 

A képzési 

programokhoz 

történő 

hozzáférés 

javítása. 

-  Kapcsolat-

felvétel, 

megállapo-

dás az infra-

struktúra 

biztosításá-

ról 

Jegyző 

 
2024. február 25. 

 

Megállapodás, 

programok 

száma, 

programban 

részt vevők 

létszáma. 

Rezsi, 

kommunikáció, 

szolgáltatási díj. 

2 év  

2 Lakossági fórum 

szervezése a 

krízishelyzet 

kezeléséről. 

A 

krízishelyzetb

en lévő nők 

nem ismerik 

az igénybe 

vehető 

szolgáltatások

at. 

Hozzáférés 

javítása, 

jogérvénye-

sítés 

biztosítása. 

Családsegítő 

és 

Gyermekjólét

i szolgálat 

beszámoló 

 Kapcsolat-

felvétele, 

adatgyűjtés, 

fórum 

szervezése,  

Család- 

és 

Gyermek

jóléti 

szolgálat 

 

2024. február 25. Résztvevők 

száma. 

Saját humán 

erőforrás, infra-

struktúra, rezsi, 

szolgáltatási díj 

2 év  

3 A nők szülés után 

munkába való 

visszatérésének 

segítése. 

Szülés után a 

nők munkába 

való 

visszatéréséne

k lehetőségei 

bizonytalanok. 

Bölcsődei 

szolgáltatással 

szülés után álló 

anyák munká-

ba állásának 

segítése. 

-  A beruházás 

határidőre 

történő 

befejezése. 

Polgárme

ster 

 

2022. május 31. A beruházás 

határidőben 

történő átadása. 

TOP-1.4.1-19-

FE1-2019-

00028 

kódszámú 

pályázati forrás 

Az 

üzembehel

yezést 

követően 

folyamatos

. 

 

4 Prevenciós és 

szűrőprogramok 

bővítése. 

Lakosok 

nincsenek 

tisztában az 

elérhető 

prevenciós és 

szűrőprogram

okról, nem 

minden szűrés 

elérhető 

helyben. 

Helyi szűrések, 

családi napok 

szervezése 

Költségvetés  Szűrések, 

programok 

megszerve-

zése akár 

pályázati 

úton. 

Körzeti 

orvosok 

 

2024. február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

A programokon 

részt-vevők 

száma. 

Saját humán 

erősforrás, 

infrastruktúra, 

rezsi és 

kommunikáció 

1 év + 

évente 

 

 IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Az idősek nappali 

ellátásának 

megoldása. 

Az idősek 

nappali 

ellátása nem 

megoldott. 

A segítségre 

szoruló idősek  

 

Költségvetés  Pályázati 

anyag 

összeállítása 

Polgárme

ster 
2024. február 25. Pályázat 

benyújtása, az 

ellátottak száma 

Saját humán 

erőforrás, az 

önerőhöz 

pénzügyi 

5 év  
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erőforrás 

2 Az 55 év felettiek 

nem tudnak 

elhelyezkedni a 

versenyszférában 

Jelentős az 55 

év feletti 

munkanélkülie

k száma. 

 

Emelkedjen az 

55 év feletti 

foglal-

koztatottak 

száma. 

Költségvetés  Információs 

programok, 

interjúk 

szervezése, 

képzések 

szervezése 

Polgárme

ster 

 

2024. február 25. 55 év feletti 

foglalkoztatottak 

létszáma. 

Saját humán 

erőforrás, az 

önerőhöz 

pénzügyi 

erőforrás 

Folyamato

san 

fenntarthat

ó. 

 

3 Kulturális 

szolgáltatások 

bővítése. 

Kevés a 

kulturális 

program. 

Kulturális 

szükséglet 

kielégítése. 

Kulturális 

intézményi 

beszámoló, 

Költségvetés 

 Igényfelmé-

rés, 

programszer

vezés. 

Lepsényi 

Petőfi 

Sándor 

Művelőd

ési Ház 

és 

Könyvtár 

vezetői 

2024. február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

Programok 

száma. 

Saját humán 

erőforrás, 

pénzügyi 

erőforrás. 

Folyamato

san 

fenntarthat

ó. 

 

4 Informatikai 

oktatás az 

időseknek 

Az idősek 

informatikai 

jártassága 

alacsony. 

Infókommu-

nikációs 

készség 

javítása az 

időseknél. 

Könyvtár 

beszámoló, 

Költségvetés 

 Igényfelmé-

rés, 

partnerkeres

és, képzés 

szervezés. 

Lepsényi 

Petőfi 

Sándor 

Művelőd

ési Ház 

és 

Könyvtár 

vezetői 

2024. február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

Résztvevők 

száma. 

Saját humán 

erőforrás, 

infrastruktúra, 

pénzügyi 

erőforrás. 

2 év  

5 Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

kiépítése. 

Nincs 

jelzőrendszere

s 

segítségnyújtá

s a 

településen. 

Együttmű-

ködés 

fejlesztés,  

a prevenció 

hatékony-

ságának 

növelése. 

Családsegítő 

és 

Gyermekjólét

i szolgálat 

beszámoló 

 Együttműkö

-dés fejlesz-

tése, 

prevenció 

hatékony-

ságának 

növelése. 

Jegyző, 

Családse

gítő és 

gyermekj

óléti 

szolgálat 

 

 

2024. február 25. Információs lap, 

új 

megállapodások 

Kommunikáció, 

saját humán 

erőforrás 

5 év  

6 Időskorúak 

oktatása 

eszközeik 

biztonságos 

használatáról. 

Az időskorúak 

nincsenek 

tisztában 

eszközeik 

biztonságos 

használatáról. 

Biztonságos 

közlekedés 

lehetővé tétele 

-  Közterület-

felügyelő 

előadása 

közlekedési 

szabályokról 

Polgárme

ster 
2024. február 25. Előadásokon 

megjelenők 

száma. 

Saját humán 

erőforrás, az 

önerőhöz 

pénzügyi 

erőforrás 

1 év + 

évente 

 

 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége  

1 Az akadály- Hiányzó Együttmű- -  Kapcsolatfel Polgárme 2024. február 25. Pályázatok Saját humán 1 év  
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mentesítés 

forrásainak 

felkutatása. 

akadálymente-

sítettség. 

ködés 

fejlesztése. 

Szükségletek 

kielégítése. 

-vétel, adat-

gyűjtés, 

információ 

átadás  

ster 

 

száma. erőforrás, 

kommunikáció. 

2 A fogyatékkal élő 

személyek 

ügyintézésnek 

támogatása. 

A hivatali 

ügyintézés 

lehetőségei 

nem 

szolgálják ki a 

fogyatékkal 

élők speciális 

igényeit. 

Akadály-

mentes 

ügyintézés, az 

önkormányzat 

ügyfélfelüle-

teinek akadály-

mentesítése 

Családsegítő 

és 

Gyermekjólét

i szolgálat 

beszámoló 

 Kapcsolat-

felvétel, 

adatgyűjtés, 

pályázati 

lehetőség 

keresése. 

Családse

gítő és 

gyermekj

óléti 

szolgálat 

 

2024. február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

Igénybevevők 

száma. 

Humán 

erőforrás, 

infrastruktúra. 

Folyamato

san 

fenntarthat

ó. 

 

3 A fogyatékkal 

élőket 

foglalkoztatók 

oktatása. 

Akadályozott 

az 

információkho

z és 

eszközökhöz 

való 

hozzáférés. 

Akadály-

mentes 

ügyintézés. 

Szociális 

szolgáltatási 

koncepció, 

Költségvetés 

 Képzés 2 fő 

részére 

Jegyző 

 
2024. február 25. Igazolás a 

képzésen való 

részvételről. 

Képzés 

költsége. 

2 év + 

folyamatos 

 

4 Hozzáférés 

biztosítása 

önkormányzati 

intézményekben a 

Nemzeti 

Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal 

honlapjához. 

A fogyatékkal 

élők nem 

ismerik saját 

jogaikat és 

lehetőségeiket

. 

Akadály-

mentes 

ügyintézés. 

Szociális 

szolgáltatási 

koncepció, 

Költségvetés, 

Könyvtár 

beszámoló 

 Intézmény 

kijelölés, 

kapcsolat-

felvétele, 

Lepsényi 

Petőfi 

Sándor 

Művelődé

si Ház és 

Könyvtár 

vezetője  

2024. február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

Igénybevevők 

száma. 

Humán 

erőforrás, helyi 

könyvtár 

eszközei. 

Folyamato

san 

fenntarthat

ó. 

 

5 A fogyatékkal 

élők 

problémáinak 

rendszeres 

megjelenési 

lehetőség 

biztosítása a helyi 

médiában. 

A helyi média 

keveset 

foglalkozik a 

fogyatékkal 

élő személyek 

sikereivel, 

gondjaival. 

A fogyaté-

kosok 

társadalmi 

elfogadásának 

erősítése. 

Helyi újság 

(Önkormányz

ati 

Hírmondó) 

 Önkormány

zati 

Hírmondóba

n rendszeres 

megjelenés 

Lepsényi 

Petőfi 

Sándor 

Művelőd

ési Ház 

vezető 

HEP felülvizsgálat 

elfogadásától kezdve 

rendszeres 

időközönként, 2024. 

február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

Megjelenések 

száma. 

Humán 

erőforrás 

Hosszú 

távú 

fenntarthat

óság 

 

6 A mozgás-

sérültek oktatása 

eszközeik 

biztonságos 

használatáról. 

A 

mozgássérülte

k nincsenek 

tisztában 

eszközeik 

biztonságos 

használatáról. 

Biztonságos 

közlekedés 

lehetővé tétele 

  Közterület-

felügyelő 

előadása 

közlekedési 

szabályokról 

Polgárme

ster 

Esthajnal 

Nyugdíja

s Klub 

 

2024. február 25. Előadásokon 

megjelentek 

száma. 

Saját humán 

erőforrás, az 

önerőhöz 

pénzügyi 

erőforrás 

1 év + 

évente 
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7 Prevenciós és 

szűrőprogramok 

elérhetővé tétele. 

Prevenciós és 

szűrőprogram

ok nehezen 

elérhetőek 

fogyatékkal 

élők számára. 

 

Évente egyszer 

Lepsényben 

eü., szűrés, 

szűrésekre 

utaztatás a 

fogyatékkal 

élők speciális 

igényeire külön 

figyelmet 

fordítson 

Költségvetés  Szűrés 

megszerve-

zése. 

Körzeti 

orvosok 
2024. február 25-ig 

fenntartás biztosítása 

A szűrésen 

részt-vevők 

száma. 

Saját humán 

erősforrás, 

infrastruktúra, 

rezsi és 

kommunikáció 

1 év + 

évente 

 



3. Megvalósítás 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot 

hoz létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

3.2 A megvalósítás folyamata 

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

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

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

 a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra 

adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

 a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

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

évenkénti felülvizsgálata, 
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 annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján 

esetleges új beavatkozások meghatározása 

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

HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre 

 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

kommunikálása 

 

A HEP Fórum működése: 

 

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

szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló 

elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

közül. 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

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

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

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

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 
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 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 

3.3 Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

3.4 Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

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

érdekében. 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző, 

és Fehér Borbála felel. 

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

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

 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

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

 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

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

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

 Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

3.6 Érvényesülés, módosítás 

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

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

Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

 




