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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

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

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

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 

Harkány Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

Harkány városa Baranya megye déli részén található, mintegy 8 km-re a horvát határtól. Neve 

feltehetően Töhötöm fia, Horka (Harka) nevéből ered, amelyet 1323-ban említ először írásos emlék,  

Nagh Harkan néven.  

 

Harkány város lakónépessége 2007. évben 3.831 fő volt, 2011-ben 4.065 fő, 2016-ban 4.454 fő, de 

vonzáskörzete és a több, mint 3.000 üdülőegységben tartózkodó vendégeknek köszönhetően éves 

szinten jelenleg 224.832 vendégéjszakát töltenek el a bel- és külföldi turisták. 

 

Harkány közigazgatási területe 2.568,6 hektár, ebből belterület 426,6 hektár, mely 51,8 ha 

üdülőterületet is magában foglal, erdőterülete 333,6 ha. Harkány a Dél-dunántúli régió legnagyobb 

idegenforgalmával rendelkező települése, köszönhetően az egyedülálló gyógyvizének. 

Az 1990-es évektől a bevásárló-turizmus szerepének növekedése kapcsán a foglalkoztatás egyre 

szélesebb vonzáskörzetet érintett. A település fejlettségét jól mutatja, hogy a működő vállalkozások 

száma ugrásszerűen emelkedett, 1998-ban már 915 volt. A szolgáltatás, a kereskedelem és a 

vendéglátás terén a minőségi és mennyiségi fejlődés egyaránt megjelent.  

A település 59 ha 3.440 m2-es zöldterülete és az 1.962 m2-es virágos terület jól kiegészíti a rendezett, 

nagy zöldterületű magántelkeket. Új szálloda, panziók, vendéglátóegységek, üdülők, lakások és új 

intézmények, intézményrészek (iskola, óvoda, sportcsarnok, Tourinform-iroda, szabadtéri színpad) 

épültek. A közműellátás területén nagy beruházások valósultak meg (szennyvíztelep, 

szennyvízhálózat, kábel tv-hálózat, telefonközpont hálózattal, út- és kerékpárút építése-felújítása, 

hőközpont vezetékhálózattal, közvilágítás átalakítása, hegyi villamosítás, stb.). Ennek következtében a 

lakossági rész ellátottsága minden területen eléri, vagy megközelíti a 100%-ot.  

A település fejlettsége, térségi szerepe, kiemelkedő idegenforgalmi jelentősége és a helyi közvélemény 

elvárása indokolta a képviselőtestület döntését, amely szerint kezdeményezte Harkány nagyközség 

várossá válását. Ezt követően 1999. július 1-én Harkány, a köztársasági elnök döntése alapján városi 

rangot kapott.  

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Egy általános és zeneiskola működik Harkányban, egy Óvoda, illetve 2018. szeptemberétől 

szervezetileg az Óvodához tartozó Mini bölcsőde várja a 2,5 évesnél ifjabb gyermekeket.  

Rendelkezünk egy benzinkúttal, autóbuszpályaudvarral, kempinggel, Gyógyfürdővel, 

Gyógykórházzal, MÁV- gyógyházzal, Szociális Otthonnal, Piaccsarnokkal, Rendőrőrssel, 

Könyvtárral, Művelődési Házzal és Sportcsarnokkal.  2011-ben 1952 fő volt a helyben 

foglalkoztatottak száma, 340 fő a máshová eljárók száma. A 10 évvel korábbi népszámláláskor, 2001-

ben 87 lakos vallotta magát horvát nemzetiségűnek, 94 fő németnek, 7 fő roma-cigánynak, 19 fő 

szerbnek. Harkányban 12 nagy szálloda, háromszor ennyi panzió, és többszáz magánszállás hely van, 

melynek többsége családi vállalkozásként működik, de nagyrészt a vendéglátó-ipari és a kereskedelmi 

munkaadók biztosítják az aktív korúak megélhetését. Harkányban a legnagyobb munkáltató jelenleg a 

Gyógyfürdő, illetve a Gyógyfürdőkórház. 2013-ig a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozott az 

Önkormányzat, de az iskolák államosításával (tanárok, nevelők) a közepes nagyságú foglalkoztatók 

közé terült. 

 

Harkány szellemisége, kulturális- és sportélete, partnerkapcsolatai (8 testvérvárosa van) terén is sokat 

fejlődött az utóbbi évtizedben, ami a közösségi hozzáállás erősödését is mutatja. Bár a település a 

XVI. században kapcsolódott a reformációhoz, 1980-ra a római katolikusok száma már 2000 volt. A 

református templomok 1798-ban és 1802-ben épültek, míg a katolikus templom 1906-ban, az új 

szárnya 1980. évet kezdődően épült meg. 

 

A hagyományos kisvárosi funkciókat és azok térségi hatását messze meghaladja Harkány 

idegenforgalomban betöltött szerepe, melyet az Európában egyedülálló gyógyvizének köszönhet. 

Harkány település rendelkezik az ország legrégebbi vidéki gyógyfürdőjével, a 2013-ban 190 éves 

Gyógyfürdő - mely 99,97 %-ban Harkány Város Önkormányzata tulajdona- 2013-ban elnyerte az 5 

csillagos minősítést.  

 

Az alábbi táblázatok bemutatják 2012-ig visszamenően Harkány lakónépességének alakulását, a nők-

férfiak arányát, az öregedési indexet, az elvándorlásokat, illetve az állandó lakosságot. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség 

száma az év végén 

 

  Fő Változás 

2012 4087   

2013 4127 101% 

2014 4219 102% 

2015 4303 102% 

2016 4454 104% 

2017   0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az utóbbi években a lakónépesség számát tekintve egyfajta növekedés figyelhető meg, mely főleg a 

víkendtelepre költözők állandó itt tartózkodásának köszönhető. 

 

     2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 2333 2183 4516 51,66% 48,34% 

0-2 évesek     81      

0-14 éves 229 289 518 5,07% 6,40% 

15-17 éves 52 53 105 1,15% 1,17% 

18-59 éves 1155 1164 2319 25,58% 25,78% 

60-64 éves 259 203 462 5,74% 4,50% 

65 év feletti 638 474 1112 14,13% 10,50% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az állandó népesség 59%-a az aktív korosztályt, a 18-59 évesek alkotják, és ebben a korosztályban a 

nők és a férfiak aránya szinte megegyezik. Az adatok szerint az állandó népességből a nők száma csak 

kb. 3 százalékkal több, mint a férfiaké. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2013 940 495 189,90% 

2014 1 003 506 198,22% 

2015 1 060 513 206,63% 

2016 1 112 518 214,67% 

2017 
   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

Az öregedési index Harkányban jóval meghaladja az országos átlagot, mely 126%, és az utóbbi 

években egyre emelkedő tendenciát mutat. 
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A 4. számú táblázat mutatja, hogy a 2013. év óta a Harkányba vándorlók száma évről-évre magasabb, 

mint az onnan elvándorlóké. 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2013 33 53 -20 

2014 28 53 -25 

2015 23 47 -24 

2016 24 56 -32 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 

A természetes szaporodást tekintve elmondható, hogy míg a születések száma folyamatosan csökken a 

2013. évtől számítva, a halálozások száma lassú növekedést mutat, a településen tehát állandó 

öregedés tapasztalható. 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Harkány értékét elsősorban a természeti adottságok és a környezet adja: az itt fellelhető, Európában 

egyedülálló gyógyvíz, melynek hatását igyekszünk minden tevékenységünkkel megmutatni és 

ajánlani; a tiszta, friss levegő, a sok napsütés, a Tenkes-hegy ölelése mind jó hatással vannak nem csak 

az itt élőkre, azok egészségére és mentalitására, de az ide érkező turisták pihenését is előmozdítja, 

segítheti. A természeti értéken túl a város etnikai színessége is említésre méltó, hiszen több nemzet 

hagyománya, kultúrája ötvöződik. Éppen ez a népességbeli összetétel segít bennünket ahhoz, hogy 

toleránsabbak, megértőbbek legyünk egymás iránt, és jobban elfogadjuk a másságot, empatikusabbak 

és segítőkészebbek legyünk azok iránt, akik segítségre szorulnak. Küldetésünk, hogy ebben a városban 

mindenki jól érezze magát, és megtaláljon Harkányban mindent ahhoz, hogy boldogabb, teljesebb 

életet élhessen. Harkányban az elmúlt 25 évben létrejött anyagi érték, valamint az idősebbeknek 

köszönhetően megőrzött kultúra mindenképpen megőrzendő és követendő példa a felnövekvő 

generációk számára. Erre törekszik Harkány Város Önkormányzata is az esélyegyenlőségi program 

létrehozásával, és a benne foglalt célkitűzésekkel, intézkedési tervvel. 

 

Célok 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Harkány Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai 

a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  
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- mélyszegénységben élők,  

- romák,  

- gyermekek,  

- nők,  

- idősek és  

- fogyatékkal élők. 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a fent meghatározott, 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 (Intézkedési Terv) tartalmazza. 

 

A HEP IT (Intézkedési Terv) célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából.  

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

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

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

Az EU 2020 stratégia2 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 

célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós 

növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és 

befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az 

oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés 

ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik 

nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 

kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

 

Nemzeti Reform Program3 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 

programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok 

                                                           
2 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – 
Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
3 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
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alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat 

teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is 

meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen 

költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok 

helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott 

„A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban 

foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás 

politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható 

folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából 

meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – 

hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését 

kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns 

stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az 

egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Az NTFS a 2014. évben frissítésre került, 

további részletek, célok és eszközök kerültek megfogalmazásra, kibővítve az eredeti dokumentumban 

foglaltakat. 

 

 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény 

minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek 

érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti 

Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a 

társadalom közös távlati érdeke.  

 

Roma Integráció Évtizede Program7 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai 

Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai 

Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó 

célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok 

eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási 

területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja 

megvalósítani. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. 

(X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség 

összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú 

társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési 

tervek mentén történik, a 2016-2017. évi cselekvési tervről az 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat 

rendelkezik.  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

                                                           
4 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm  
5 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) 
Budapest, 2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
6 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu  
7 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, 2008. 

http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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Harkány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbiakban felsorolt rendeletekkel 

szabályozza jelenleg az esélyegyenlőséget Harkányban: 

 

Rendeletek: 

 

- 32/2015. (XII.07.) sz. rendelet a lakások és helyiségek bérléséről:  

Az önkormányzat tulajdonába lévő szociális bérlakás igénylés és a bérlakásra jogosultság feltételeinek 

rögzítése. Az eljárás menete és a bérleti szerződés feltételeinek lefektetése. A nem lakás céljáró 

szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásának feltételei. 

 

- 24/2016. (XI. 30.) sz. rendelet a háziorvosi körzetek megállapításáról: 

A rendelet hatálya kiterjed az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a 

továbbiakban: Öotv.) meghatározott – a település közigazgatási területén működő – háziorvosokra, 

házi gyermekorvosokra és fogorvosokra (a továbbiakban: háziorvos), valamint a háziorvosok által 

nyújtott önálló orvosi tevékenységre. 

A rendelet Harkány Városban élőket különböző körzetekbe osztja be az orvosi ellátás igénybevétele 

szempontjából. 

 

- 21/2012. (XII. 28.) sz. rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról: 

 

A rendelet célja hogy az önkormányzat által - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló mindenkor érvényben lévő BM rendelet alapján biztosított, 

valamint az Önkormányzat saját tulajdonában levő tűzifából biztosított - szociális célú tűzifa 

támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a 

jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 

 

További, esélyegyenlőséggel összefüggésbe hozható rendeletek: 

 

Harkány Város Képviselő-testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatairól 

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(V.3.) rendelete az Önkormányzat 

közművelődési feladatairól 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában 

hagy jóvá. Harkány Városa 2018-ra is rendelkezik hatályos, érvényes költségvetési koncepcióval. Az 

Önkormányzat költségvetése tartalmaz minden olyan bevételt és kiadást is, mely hazai és EU-s 

pályázati forrásokkal függ össze. Az Önkormányzat megpróbál minden hazai és EU-s pályázatból 

forráshoz jutni, többek között azért, hogy mind infrastuktúrában, mind a társadalmi felzárkóztatás más 

területein fejlessze a város lehetőségeit, és az elnyert forrásokkal hozzájáruljon az egyes csoportok 

esélyegyenlőségének növeléséhez. 

 

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 
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szolgáltatástervezési koncepciót készít. Harkány jelenleg is a Siklósi járáshoz tartozik, mely 

rendelkezik Szolgáltatástervezési Koncepcióval. A Szolgáltatástervezési Koncepció világosan 

tartalmazza az egyes közszolgáltatásokhoz való hozzáférés jelenlegi állapotát, illetve a későbbiekben, 

a szolgáltatások fejlesztésével elérni kívánt célt. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv8 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 

városi, fővárosi kerületi 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, területi és országos 

nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 

 

Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása 

érdekében – a Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – a 

megalakulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott 

ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról. Jelenleg Harkány Városa nem rendelkezik hatályos 

településfejlesztési stratégiával, annak kidolgozása folyamatban van. A Város településfejlesztési 

stratégiáját ezidáig az intézmények, önkormányzati közterületek és a Fürdő fejlesztése jelentette, 

melyhez a jogszabályi keretet a mindig érvényben lévő rendezési terv biztosította. Ez alapján jöhettek 

létre a nem önkormányzati beruházások is. Mindegyik fejlesztés esetén az esélyegyenlőség betartására, 

vagy betartatására törekedett az Önkormányzat (fogyatékkal élők, kismamák, idősek figyelembe 

vétele).  

 

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 

fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük 

szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési 

tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.  Harkány Városa rendelkezik érvényes és 

aktuális településrendezési tervvel; 1/2007. (II. 06). sz. KT határozat a Város Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervének elfogadásáról szól. A terv rendelkezik Harkány teljes bel- és 

külterületének szabályozásáról, annak felhasználási egységeiről. Az építési előírásokon túl a 

szabályozás meghatározza a természetvédelmi, környezetalakítási és környezetvédelmi, a művi 

örökségvédelmi előírásokat, valamint több más szakkérdésben is előírásokat tartalmaz. A rendezési 

terv a mindig érvényben lévő OTÉK rendelkezéseivel összhangban készült, ahol a különböző 

esélyegyenlőségi előírások figyelembe vétele előírt (pl.: akadálymentesség). A településrendezési terv 

aktuális felülvizsgálata jelenleg zajlik, várhatóan 2013. 11. hóban zárul le. 

 

 

Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a 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 

                                                           
8 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten 

tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül 

kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell 

gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt 

módosítások egységes tervbe foglalásáról. Harkány Város településszerkezeti terve mindezt 

figyelembe véve rendelkezésre áll, a folyamatos felülvizsgálatot az Önkormányzat elvégzi.  A 

jelenlegi aktualizálás várhatóan 2013 11. hóban zárul le. 

 

 

Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 

A 2016. évben elfogadott dokumentum a részletes helyzetelemzést követően prioritásonként tárgyalja 

a fejlesztendő területeket. Középtávú tervként 2030-ra erős gazdasággal rendelkező, elsősorban az 

idegenforgalomra, az egészségügyi- és wellness szektorra épülő gazdaságpolitikájával, a már eddig is 

erősségének számító kiváló ár-érték arányú szolgáltatásainak bővítésével kíván a többi, gyógyfürdővel 

rendelkező település közül kitűnni. Célként jelölte meg az infrastruktúra fejlesztését, kiterjedt bicikliút 

hálózat létesítését, a beruházásokkal pedig olyan gazdasági fejlődést kíván beindítani, amely képes 

tartósan, önerőből növekedő pályára állítani a települést. A szolgáltatások körének szélesítése mellett 

elkötelezett a zöldterületek revitalizációja és az energetikai korszerűsítés iránt. A dokumentumban 

megjelölt szempontok: Harkány gyógyhely turisztikai fejlesztése; Harkány idegenforgalmi gazdasági 

potenciálja kihasználásának növelése; Harkány Város települési infrastruktúrája és szolgáltatásai 

fejlesztése; gazdaságfejlesztés a diverzifikáció és a foglalkoztatás-bővítés által, illetve karbon mentes 

és klímabarát várossá szeretné fejleszteni a települést. Az egyes prioritások tekintetében felvázolja a 

fejlesztendő területeket, megoldási, fejlesztési javaslatokat, azokra vonatkozóan pedig ütemterveket 

fogalmaz meg. A dokumentum lehetőséget nyújt arra, hogy a jövőben indítani kívánt egyéb képzési, 

foglalkoztatási programok az abban foglaltak felhasználásával célzottan, hatékonyan tudjanak 

működni a térségben. 

 

 

Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében 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. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban 

foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén 

integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia 

meghatározza a települések 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. 

Harkány Városa jelenleg nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, annak kidolgozása 

folyamatban van. A koncepcióban és a stratégiában is meghatározásra kerülnek azok a prioritási 

szempontok, amelyek alapján a Város a fejlesztéseit tervezni és ütemezni tudja. Harkány fürdőváros, 

ezért jelentős szerepet tölt be a tervezett koncepcióban a fürdő és környezetének fejlesztése. Fontos a 

meglévő intézményi és infrastrukturális hálózat fejlesztése, a környezetbarát és energiatakarékos 

beruházások támogatásával. További belterületbe vonások tervezése, és új lakóterületek kialakítása is 

szempont. Az „élhető” környezet kialakítása elsődleges cél, melyben minden esélyegyenlőségi 

szempont figyelembe vétele követendő feladat. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Harkány 2004 óta a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, további 52 település mellett. A siklósi 

térség társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottnak, vidékfejlesztési szempontból 
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támogatandónak minősül. Az Országgyűlés döntött 2012-ben a kistérségek megszűnéséről. Ezt 

követően a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszűnt. Az állam által biztosított 

szociális feladatok tekintetében Harkány Város jelenleg a Villányi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálathoz tartozik. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésekor az alábbi térségi, társulási dokumentumokra (is) 

támaszkodtunk. 

 

- Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Baranya megye 

2013-2018 

 

Az említett dokumentum helyzetelemző részében számba veszi Baranya megye területi- gazdasági- 

társadalmi- és kulturális- illetve természeti adottságait a köznevelés strukturális megszervezésének 

tükrében.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  

 

A helyi esélyegyenlőségi program adattábláinak elkészítéséhez elsősorban a TEIR adatbázist, azon 

belül is a Központi Statisztikai Hivatal, a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, a Területi 

Statisztikai adatok rendszerét, a 2001-es és 2011-es népszámlálási adatokat, illetve a Siklósi Járási 

Hivatal Gyámügyi Osztályának, a Villányi Családsegítő Szolgálat, a Mohácsi Tankerület, illetve a 

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartásait vettük alapul. 

 

Az adatbázisok használata mellett a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, járási 

köztisztviselők, intézményvezetők szolgáltattak adatot, illetve mindemellett helyi adatgyűjtést 

alkalmaztunk.  

 

Ahol nem találtunk adatot, ott egységesen a „na.” (nincs adat) rövidítést alkalmaztuk. Ahol az adatok 

számossága kicsi, karakterisztikus tendencia nem állapítható meg.  

A HEP készítésénél a kötelezően kitöltendő táblázatokat vettük figyelembe, az adatok egy része 

rendelkezésre áll, de vannak hiányos táblázatok is. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 

szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 

létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos 

megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást 

követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – 

nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott 

egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, 

Budapest Intézet, 2012. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 

hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 

állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 

0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele 

községekben él). 

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

okozza.  

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon a lakosság 13,4 %-a a szegénységi küszöb alatt él9. A szegénységi kockázatok 

különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy 

többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai 

és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 

„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt10.  

 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 

hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 

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

törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 

finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 

közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 

kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 

szabályokat. 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény 

meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások 

jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos 

legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

 

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

továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog 

gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők 

támogatásának biztosítása. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos 

kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak 

széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi 

nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme 

érdekében.  

 

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. 

 

                                                           
9 KSH 2017. 
10 Cserti-Csapó-Orsós 2012. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

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

tartozó ellátások vonatkozásában. 

 

A Szociális törvény szerint: 

 

4. § (1) E törvény alkalmazásában 

a)15 jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c) 

bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 

bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

b)16 vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá 

vagyoni értékű jog, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát 

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll 

fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 

 

 

A Cst. szerint: 

 

i) 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; 

j) rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem; 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

E fejezetben összegyűjtjük a 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. 

 

Fogalmak: 

 

Álláskereső: az a személy, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, 

valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony 

kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, 

elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik,  akit az állami 

foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

  

Pályakezdő álláskeresők: az álláskeresők közül azok a 25. életévüket – felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők esetén 30. életévüket – be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően 

munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj15param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj16param
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A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző 

év január 1-jei gazdaságilag aktív népesség, illetve a munkavállalási korú népesség százalékában. 

  

Jogosultsági idő: az az időtartam, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző öt év 

alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas 

vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt 

járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 

 

Bejelentett álláshelyek száma: Az NFSZ-hez bejelentett munkalehetőségek száma. 2009. január 1-jétől 

az álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek számbavételre. 

  

Álláskeresési járadékban részesülők: álláskeresési járadékban az részesülhet, aki álláskeresőnek 

minősül, az álláskeresővé válását megelőző öt éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel 

rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem 

részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 

foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

  

Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, 

a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették, 

b) akik min. 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és 

c) akiknek a kérelem benyújtásakor a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év 

hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették. 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők: nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, 

aki álláskeresőnek minősül, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá 

táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és 

számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, 

90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát 

kimerítette, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának 

kimerítését követő három éven belül betöltötte, rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati idővel. 

  

Rendszeres szociális segélyben részesülők : a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik 

munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették, és akiknek a települési önkormányzat 

az 1993. évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális 

segélyt állapított meg. 

  

Rendelkezésre állási támogatásban részesülők: azon aktív korúak ellátására jogosult álláskeresők, 

akiknek közfoglalkoztatásuk idején kívüli időszakban a települési önkormányzat az 1993. évi III. tv. 

(A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendelkezésre állási támogatást folyósít. 

  

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben résztvevők: mindazok a személyek, akik az Flt. szerinti 

valamely foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülnek. Nyilvántartott álláskeresők esetében a 

résztvevők a támogatás idejére kikerülnek a nyilvántartott álláskereső státuszból. 

  

Megfelelő munkahely: a munkahely akkor megfelelő, ha egészségi állapota szerint az álláskereső a 

munka elvégzésére alkalmas, a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - 

amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a 

kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, a munkahely és a lakóhely közötti naponta - 

tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli 

gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát 

nem haladja meg, az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. A felsorolt feltételeknek 
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megfelelő rövid időtartamú munkalehetőség (ideértve a közfoglalkoztatást is) szintén megfelelő 

munkahelynek minősül. 

  

  

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

 
nő férfi összesen nő férfi összesen 

 fő fő fő fő % fő % fő % 

 2013 1420 1379 2799 99 7% 91 6,6% 189 6,8% 

 2014 1436 1391 2827 84 5,8% 86 6,2% 170 6,0% 

 2015 1448 1399 2847 76 5,2% 77 5,5% 153 5,4% 

 2016 1466 1420 2886 68 4,6% 76 5,4% 144 5,0% 

 Forrás: TEIR, BMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

Fenti táblázat nem mutat teljesen hiteles képet az aktív korúak és a nyilvántartott álláskeresők 

egymáshoz viszonyított arányát tekintve. Ugyanis 18 éves korukig a fiatalok nagy többsége nappali 

tagozaton tanulmányokat folytat, az 55-64 év közöttiek pedig már valamilyen rendszeres 

pénzellátásban részesülnek, így ez a korosztály nem jellemző a munkaerő-piacon. Másrészt vannak 

olyan munkanélküliek, akik nem jelennek meg a foglalkoztatási osztályok nyilvántartási rendszerében, 

így sem a statisztikai adatok nem jegyzik őket, sem pedig a foglalkoztatási osztállyal való 

együttműködéshez kötött ellátásokban nem részesülhetnek, így gyakran a legkiszolgáltatottabbak nem 

kerülnek fókuszba. 

A munkanélküliség aránya nem a gazdaságilag aktív népesség/nyilvántartott álláskeresők adat alapján 

került megállapításra, hanem a teljes 15-64 év közötti lakosság képezte az arányszám 

megállapításának alapját.  

 

A nyilvántartott álláskeresők száma az aktív korúakat tekintve a Foglalkoztatási Főosztály adatai 

alapján lassú csökkenő tendenciát mutat Harkányban, ezen belül a korábbi évekkel ellentétben immár 

a férfiak aránya magasabb, mint a nőké. A globális válság enyhülésére reagált a munkaerő-piac 

Harkányban is, a bel- és külföldi turizmus fellendülésével ismét növekszik az elérhető munkahelyek 

száma. Az 1990-es években, évente átlagosan 1,5 millió idelátogató turisták száma 2011. évre 650-700 

ezerre csökkent, ami a munkaerőpiacon nagy arányt képviselő kereskedelmi munkahelyek forgalmát –

így a foglalkoztatottak számát is mélyen érintette, a válság hatásainak csökkenésével azonban a 

Harkányba látogatók száma ismét növekvő pályára állt. 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya adatai alapján 

2016. évben 144 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma. 

 
3.2.2. számú táblázat - regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 
    2013 2014 2015 2016 2017 

 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
fő 150 167 159 208 na 

 
20 éves és fiatalabb 

fő 5 4 4 5 na 

 

% 2,5% 2,5% 2,6% 3,4% 
 

 
20-24 év  

fő 20 23 18 16 na 

 

% 10,4% 13,3% 11,4% 11% 
 

 

25-29 év fő 22 18 15 12 na 
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A táblázat a nyilvántartott álláskeresők korcsoportok szerinti megosztását mutatja Harkányban. Ezek 

szerint az 59 év felettieket kivéve elmondható, hogy az álláskeresők száma évről évre csökkenést 

mutat az utóbbi 5 év tekintetében. Számszerűsítve szintén az 59 év felettiek teszik ki a legnagyobb 

számú csoportot az álláskeresőkön belül, őket követik az 55-59 évesek csoportja. Az 55-59 éveseknél 

magyarázható ez a magas arány a korból adódó egészségromlással, így a munkaerőpiaci képességek, 

készségek romlásával is.  Aggasztó a fiatal családos korú álláskeresők számának aránya (30-34, és 35-

39 évesek), ők összességében az egyötödét alkotják az össz. álláskeresőknek. 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

 

A nyilvántartott/regisztrált munkanélkülieknél a nők száma és aránya az elmúlt évekhez képest 

megfordult, a férfiak aránya magasabb, és ez mondható el a 6 hónapja munkanélküliek számának, 

nemek közötti arányának vizsgálatakor is. 

 

 

 

 

 

% 11,8% 10,2% 9,9% 8,3% 
 

 
30-34 év 

fő 19 15 14 13 na 

 

% 9,8% 8,5% 9% 9% 
 

 
35-39 év 

fő 22 21 24 17 na 

 

% 11,5% 12,4% 15,3% 11,7% 
 

 
40-44 év 

fő 20 11 15 13 na 

 

% 10,7% 6,3% 9,8% 9% 
 

 
45-49 év 

fő 22 17 13 17 na 

 

% 11,5% 10,1% 8,6% 11,4% 
 

 
50-54 év 

fő 23 23 13 14 na 

 

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

 
55-59 év 

fő 29 23 21 17 na 

 

% 15,1% 13,5% 13,4% 11,4% 
 

 
59 év felett 

fő 9 16 18 23 na 

 

% 4,9% 9,5% 11,4% 15,5% 
 

 

Forrás: TeIR, BMKH 

     
        

 

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

 

 év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

 

 

fő fő % 

 

 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

 

 

2013 84 75 159 39 34 73 46,4% 45,3% 45,9% 

 

 

2014 68 87 155 39 41 80 57,4% 47,4% 51,8% 

 

 

2015 76 77 153 35 39 74 45,9% 50,5% 48,2% 

 

 

2016 69 70 139 31 44 75 45,1% 57,5% 51,6% 

       Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 20-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2013 205 210 415 12 5,9% 9 4,3% 21 5,1% 

2014 213 218 431 8 3,8% 6 2,8% 14 3,2% 

2015 201 213 414 7 3,5% 8 3,8% 15 3,6% 

2016 188 209 397 9 4,8% 8 3,8% 17 4,3% 

2017 na  na  na   
 

  
 

0 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

      

 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a 20-29 éves korosztályhoz viszonyítva alacsonynak 

mondható, stagnáló tendenciát mutat 4% átlagos aránnyal. 2017. évi adatokkal nem rendelkezünk, de 

vélt adatok alapján elmondhatjuk, hogy kb. 8 fő lehet a pályakezdő álláskereső a 20-29 éves 

népességből. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát 

végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 2894 1546 1348 2575 1323 1252 319 11,0% 223 14,4% 96 7,1% 

2011 3663 1944 1719 3516 1825 1691 147 6,1% 119 1,6% 28 na 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

          

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Harkányban a 15 év feletti lakosságot tekintve összesen 147 fő lakos 

nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. Ez az akkori összlakossághoz képest (mely 4.065 fő lakos 

volt), mintegy 3,61 %. 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 
év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

 

 

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség 
8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 

 
 Fő fő % fő % fő % 

 

 

2013 189 2 1,1% 41 21,6% 147 77,5% 

 

 

2014 171 2 1,2% 39 23,0% 130 75,7% 

 

 

2015 154 1 0,6% 42 27,3% 111 71,8% 

 

 

2016 145 1 0,7% 36 25,0% 109 74,8% 

 

 

Forrás: TeIR, BMKH 

      
          Ha megnézzük a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettségét, látjuk, hogy az általános iskolainál magasabb 

végzettségűek teszik ki az álláskeresők mintegy ¾-ét. A Siklósi Járási Hivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának 2017. márciusi adatai alapján az általuk nyilvántartott 131 fő regisztrált álláskeresőből 50 fő, azaz 

közel harmada 180 napnál hosszabb ideje, tehát több, mint fél éve álláskereső. Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatást illetve szociális juttatást abban a hónapban összesen 40 fő kapott, ez az álláskeresők 30%-a. A 

nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korúakhoz (2886 fő) képest 4,5%, melynek az országos relatív 

mutatóhoz viszonyított aránya 0,86. 

 

 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 

 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot 

felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 

száma 

 

 

fő Fő % 

 

 

2013 na na na 

 

 

2014 na na na 

 

 

2015 na na na 

 

 

2016 na na na 

 

 

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

 

      Az általános iskolai felnőttoktatásban illetve a 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők számát 

tekintve nem rendelkezünk adatokkal, hiszen a felnőttoktatási intézmények nem végeznek statisztikát, 

adatgyűjtést arra vonatkozóan, hogy az intézményükben végzetteknek hol van a lakóhelyük. Helyi adatgyűjtés 

keretében esetleg az adatgyűjtés elvégezhető. 

 

 

 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

 

 év 

középfokú felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 

felnőttoktatásb

an  résztvevők 

szakközépiskol

ai 

felnőttoktatásb

an résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásb

an résztvevők 

 

 

fő fő % fő % fő % 

 

 

2003 na na na na na na na 

 

 

2014 na na na na na na na 

 

 

2015 na na na na na na na 

 

 

2016 na na na na na na na 
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Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és  

Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 

 

Ennél a táblázatnál ugyanazt mondhatjuk el, mint az előzőnél: nem rendelkezünk adatokkal.  

 

 

c) közfoglalkoztatás 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák 

aránya az aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz képest 

 

2015 58 1,3%  12  na 

 

2016 83 1,9% 16  na 

 

2017  49 na 13   na 

 

Forrás: Önkormányzat adatai 

 

 

    

Az Önkormányzat adatai szerint elenyésző a közfoglalkoztatottak száma az aktív korú lakossághoz képest, 

alig közelíti meg 1 %-ot.  A közfoglalkoztatásban részt vevő romák aránya az összes közfoglalkoztatotthoz 

képest átlagosan 20%. Sajnos nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a roma közfoglalkoztatottak száma hogy 

aránylik az aktív korú roma lakossághoz képest. Továbbá megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzat által 

szervezett közfoglalkoztatás nem fedi le az álláskeresők munkahely-igényét. 

 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

 

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

vállalkozások 

 

regisztrált 

gazdasági 

szervezet

ek száma 

a 

települése

n 

Kis-

kereskedel

mi üzletek 

száma 

vendég- 

látóhelye

k száma 

állami 

szektorba

n 

foglalkoz

ta-tottak 

száma 

kivetett 

iparűzési adó 

(ft) 

befizetett 

iparűzési 

adó (ft) 

működő 

foglalkozt

atási 

programo

k száma 

helyben 

foglal

koztat

ási 

progr

amok

ban 

részt 

vevők 

száma 

2013 1103 na na 
na 

124.963.917 
119.977.44

6 
na na 

2014 1091 na na na na na na na 

2015 na na na 
na 

115.031.238 
111.810.53

6 
1 na 

2016 na na na na na na 1 na 

2017 na 159 na 
na 

188.372.294 
148.258.28

8 
na na 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 
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Mint korábban említettük, Harkány fürdőváros lévén a turisták által gyakran látogatott hely, bár az 

1990-es évek elején elért 1,5 milliós látogatottság helyett napjainkban 650-700 ezer turistát fogad. A 

regisztrált gazdasági szervezetek száma az utóbbi években állandónak mondható a településen. A 

vendéglátóhelyek száma csökkent. A foglalkoztatási programokat tekintve csak az Önkormányzati 

közfoglalkoztatás adatait tudtuk megjeleníteni a táblázatban.  

 

A befizetett iparűzési adó mértéke évről évre nőtt, ezzel együtt a befizetési hajlandóság is emelkedett.  

 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

közlekedés 

 
 elérhetősé

g átlagos 

ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpárok 

száma munka-

napokon 

átlagos utazási 

idő 

autóbusszal 

vonat járatok 

átlagos száma 

munkanapoko

n 

átlagos 

utazási idő 

vonattal 

Kerékpár 

úton való 

megközelít-

hetőség 

átlagos 

utazási idő 

kerékpáron 

Legköze-

lebbi 

centrum 

Siklós: 6 

perc 

20 percenként 

oda- és vissza 

is 

Siklós: 8 perc Siklós 

irányába nem 

közlekedik 

nem 

releváns 

lehetséges Siklós: 12 

perc 

Megye-

székhely 

25 perc 24 40 perc Pécs irányába 

nem 

közlekedik 

nem 

releváns 

lehetséges 1,5 óra 

Főváros 2 óra 30 

perc 

4 4 óra Budapest 

irányába nem 

közlekedik 

nem 

releváns 

nem 

releváns 

nem 

releváns 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 

Harkányba a környékről viszonylag könnyen el lehet jutni, a legközelebbi centrumból, Siklósról 

biciklivel is akár 12 perc alatt, autóval 6 perc alatt. Autóbusz meglehetősen gyakran közlekedik 

Harkányt érintve, mind Sellye, mind Pécs irányába, de van közvetlen Harkány-Siklós-Harkány 

útvonalon közlekedő járat is, így mondhatjuk, hogy 20 percenként valamelyik járattal elérhető 

Harkány Siklósról, illetve vissza. Vonat nem közlekedik Harkányon át semmilyen irányba. A vidékről 

bejárók a távolság rövidsége miatt főleg autóbusszal járnak a harkányi munkahelyekre Siklósról, de 

közkedvelt a kerékpár is, illetve a személygépkocsi. A Harkányból eljárók Pécset személyautóval, 

vagy autóbusszal közelítik meg. Siklósra járók elsősorban autóbusszal közlekednek, tavasztól őszig 

közkedvelt a kerékpáros közlekedés, köszönhetően a Siklós-Harkány között lévő kerékpárútnak, 

illetve a személyautóval való közlekedés a munkahelyekre. Megállapíthatjuk, hogy mobilitás 

szempontjából jók az adottságot Harkányt tekintve. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozóan, hogy a fiatalok részére bármilyen, a munkaerő-piacra 

való átmenetet megkönnyítő program működne a településen. Tekintve azonban, hogy még mindig 

magas az elvándorlók aránya, célszerű lehet forrást és humán-erőt felkutatni annak érdekében, hogy a 

helyi fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítésével biztosítható legyen megélhetésük, lehetőségükben 

álljon családot alapítani és letelepedni Harkány Városában. 

 

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

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

programok) 

 

 

 

 

 



24 
 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen van 
EU által támogatott nyelvi 

képzések 

felnőttképző programok a 

vonzásközpontban 
van Munkaügyi központ képzései 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

településen 
nincs 

 

- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

vonzásközpontban 
van 

-Siklóson, Új Esély Egyesület, 

 -Foglalkoztatási Paktum 

Helyi foglalkoztatási programok a 

településen 
van  Közmunkaprogramok 

Helyi foglalkoztatási programok a 

vonzásközpontban 
van  nincs adatunk erre vonatkozóan 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

   

Felnőttek részére tudomásunk szerint jelenleg nyelvi képzés elérhető Harkányban EU-s támogatásnak 

köszönhetően, max. 5% önerő befizetésével, illetve a közmunkaprogram elérhető.  Legközelebb a 

vonzásközpontban, Siklóson elérhetők a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képzései, 

illetve munkaerő-piaci szolgáltatások a szintén siklósi telephelyű Új Esély Egyesület által.  A 

Foglalkoztatási Paktum szolgáltatásai – harkányi álláskeresőket illetően is – elérhetők Siklóson. A 

TÁMOP forrásból finanszírozott „Foglalkoztatási Paktum létrehozása a Siklósi Kistérségben” című 

pályázat keretében a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás a siklósi kistérség negatív munkaerő-piaci 

tendenciáinak csökkentését, a foglalkoztatás növelését, a helyi összefogás eredményeként a kistérség 

népességmegtartó erejének fokozását, a munkaerő-piaci kereslet – kínálat közelítését, a térségi 

igényekhez illeszkedő szakképzési rendszer kiépítésének ösztönzését, valamint a helyi források 

összehangolását tűzte ki céljául.  A program során a térség foglalkoztatási szereplőinek (vállalkozók, 

önkormányzatok, munkaügyi szervezetek, szakképző intézmények, kisebbségi és civil szervezetek, 

érdekvédelmi és szakszervezetek, stb.) bevonásával Foglalkoztatási Paktum jött létre.  Konzorciumi 

partnerként a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Harkányi Gyógyfürdő 

Zrt., a Beremendi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Siklósi Vállalkozók Egyesülete vettek részt a 

projektben, akik a szakmai részfeladatok megvalósításában is közreműködtek. A projekt 

eredményeként elkészült a térség Munkaerő-piaci Helyzetelemzése, valamint Gazdasági és 

Foglalkoztatási Stratégiája is. A projekt keretében megtartott szakképzési fórum, helyi partnerség-

építő szemináriumok, vállalkozói fórumsorozat, idegenforgalmi vállalkozások fóruma, állásbörze és 

foglalkoztatási fórum hozzájárultak ahhoz, hogy a partnerek tudása, egymással való kommunikációja 

javuljon, folyamatossá váljon az együttműködés, és a projektben kitűzött célok megvalósulhassanak. 

  

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása  

 

A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta 

meg az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál 

kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élők meghatározásánál a háztartások összes 

nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi 

juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a 

fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH legfrissebb, 2017. évi felvételéből származó kimutatása 

szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig haladta meg a nettó 73.900 Ft-ot. A 
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mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a medián jövedelmek 

40%-a alatti a jövedelme. 

 

Harkányban az Önkormányzat által fenntartott intézmények munkatársainak kiválasztásánál mindig 

szempont, hogy az intézmény lehetőleg helyi munkaerőt alkalmazzon. Ezt a célt a képesítési 

követelmények gyakran meghiúsítják. A mélyszegénységben élők számának meghatározása nehéz 

feladat, hiszen aki már munkahellyel rendelkezik, nem tekinthető mélyszegénységben élőnek. A 

mélyszegénységben élők száma nehezen meghatározható, helyi adatgyűjtéssel fontosnak tartjuk 

felmérni. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs tudomásunk arról, hogy bárkit is megkülönböztetés ért volna a foglalkoztatás terén Harkányban. 

A foglalkoztatók az álláskeresők esetében az iskolai végzettséget, a rátermettséget és a korábbi 

tapasztalatokat vizsgálják, és nem az álláskereső szármázását, nemét, korát, vagy vagyoni helyzetét.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 

segély, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, 

rendszeres szociális segély. További szociális ellátások, támogatások: köztemetés, közgyógyellátás, 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj támogatás, 

beiskolázási támogatás, nappali tagozatos, felsőfokú képzésen résztvevő diákok számára. 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 
év 15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

 
2013 2799 3 0,1% 

 2014 2827 6 0,2% 

 2015 2847 8 0,3% 

 2016 2886 12 0,4% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma Harkányban nagyon alacsony számot mutat. Vélhetően 

az álláskeresők egy része valamilyen más szociális juttatásban részesül, de azt is feltételezzük, hogy 

egy részük semmilyen ellátást nem kap, így ők mélyszegénységben élnek, vagy hamarosan azok 

lesznek. 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 

száma 
álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 189 15,50 8,2% 

2009 170,75 15 8,8% 

2010 153,50 14,25 9,3% 

2011 145,25 11,50 7,9% 

Forrás: TeIR, BMKH 

  

A járadékra jogosultak aránya a vizsgált időszakban az álláskeresők számához hasonlóan lassan 

csökkenő tendenciát mutat. Megállapíthatjuk, hogy az álláskeresőknek csupán kb. 8%-a volt jogosult 

álláskeresési járadékra.  

 

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(álláskeresési támogatás) 

Azoknak 

a száma, 

akik 30 

nap 

munkavi

szonyt 

nem 

tudtak 

igazolni 

és az 

FHT 

Azoknak a 

száma, 

akiktől helyi 

önkormányz

ati rendelet 

alapján 

megvonták a 

támogatást 

fő 15-64 évesek %-ában fő munkanélküliek %-ában 
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jogosults

ágtól 

elesett  

2013 30 1,06 % 3 1,59 % na na 

2014 24 0,85 % 6 3,22 % na na 

2015 23 0,81 % 8 5,37 % na na 

2016 10 0,33 % 12 8,09 % na na 

Forrás: TeIR, BMKH 

    

 

A számadatok havi átlagot jelentenek a 2013-2016 közötti időszakban. Sajnos csak részben van 

adatunk ezekről a támogatásokról. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 

lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 

elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 

év 

összes 

lakásállo

mány 

(db) 

  

bérlaká

s 

állomá

ny (db) 

  

szociális 

lakásállomá

ny (db) 

  

egyéb 

lakáscélr

a 

használt 

nem 

lakáscél

ú 

ingatlan

ok (db) 

  

    

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

2012 2060 na  11  0 10  0  na  na  

2013 2060 na 11   0 10   0  na  na 

2014 2060 na  11  0 10   0  na  na 

2015 2061 na 11 0 10 0 na na 

2016 2065 na 11 0 10 0 na na 

 

Mint látható, Harkány lakásállományának számát tekintve az utóbbi 5 évben számottevő változás nem 

következett be, számuk 5 lakással növekedett. A lakásállományok nagy része lakott, egy része a 

víkendtelepen szezonálisan használt a tulajdonosok, vagy turisták által. Az Önkormányzat bérlakásait, 

illetve szociális lakásait a következő részben elemezzük. Bár nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy az 

össz-lakásállományból mekkorára tehető azon lakások száma, melyekben elégtelenek a lakhatási 

körülmények, elmondhatjuk, hogy Harkányban néhány lakóházat leszámítva az épületekben a 

lakhatási körülmények mindenképpen elégségesek. Megfigyelhető jelenség azonban, hogy a 
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víkendtelepen 25-30 évvel ezelőtt kifejezetten a családok nyári itt-tartózkodása, üdülése céljából épült 

víkendházak egy részében megjelentek az állandóan ott tartózkodók, számuk egyre növekszik. 

Mindenképpen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ezeknek a víkendházaknak a többsége nem 

biztosítja az állandó lakhatást (pl. fűtési lehetőség nincs kialakítva). Az itt épült házaknak a többsége 

ugyan még így is elegendő lakhatási körülményt biztosít, egy részük állaga megromlott, felújításra 

szorul. A település többi részében elmondható, hogy a lakóházak állaga, a lakóházak környezete 

gondozott. Ez ugyanúgy jellemző a belvárosi részre, mint a terehegyi, falusias övezetre. 

 

a) bérlakás-állomány 

 

Harkány Város bérlakás-állománya a legfrissebb adatok szerint 17 lakást jelent, amelyek mindegyike 

bérlővel rendelkezik. A bérlakások állapota a funkciónak megfelelő, a karbantartásukról és a 

megfelelő üzemeltetésükről az Önkormányzat folyamatosan gondoskodik. A lakásállomány többi 

része olyan felújítási költséget jelentene, amely nem tenné gazdaságossá azok bérlakásként történő 

fenntartását, ezért ezek értékesítése mellett döntött a Város. A lakások és helyiségek bérléséről 2003-

ban a Város helyi rendeletet alkotott. Ugyancsak helyi rendelet szabályozza a lakások bérének 

megállapítását. 

 

b) szociális lakhatás 

 

A szociális lakásállomány 10 lakásból tevődik össze. A szociálisan rászorulók lakáshoz jutását 

lehetőségeihez mérten segíti az Önkormányzat. A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, az 

önkormányzat intézményei dolgozóinak lakáshoz jutási támogatásáról helyi rendelet született, és a 

Város rendelkezik szociális rendelettel is. Ezek szerint a Város Képviselő testületének Szociális 

Bizottsága javaslata alapján a Testület dönt. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok (intézmények, középületek, gazdasági épületek) állapotáról 

elmondható, hogy az átlagos és az új között mozog. Kifejezetten rossz állagú ingatlanok elenyésző 

számban vannak, használaton kívüliek, felújításuk gazdaságtalan. Jelenleg nem tudunk arról, hogy 

hajléktalanok, vagyon nagyon egészségtelen körülmények között élnének Harkányban. Az 

Önkormányzat lehetőségeihez mindig segített a hozzá fordulókon, akár úgy, hogy felújította, 

korszerűsítette az ingatlant, akár úgy, hogy a bérlő fejlesztette, de a ráfordított összeget beszámították 

a bérleti díjba. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.2. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2013 107 0 

2014 112 0 

2015 120 0 
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2016 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 

 
 

 

Mint a fenti számok is, és a diagram is mutatja, az utóbbi években hozzávetőlegesen állandó a 

lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. Adósságcsökkentési támogatásról nincs adatunk. 

 

f) eladósodottság 

 

Pontos számadattal nem rendelkezünk arról, hogy mennyire tehető az eladósodott személyek, vagy 

családok száma. A fenti táblázat a lakásfenntartási támogatások stagnálását tanúsítja, ebből és az 

Önkormányzathoz egyszeri segélyhez fordulók emelkedő számából véljük, hogy munkahely 

elvesztése, vagy betegség miatt krízishelyzetbe kerülők száma az utóbbi 5 évben állandónak 

mondható. Ez a korábbi, 2007-2011-es vizsgálati időszakhoz képest kedvezőbb adat, az akkori állandó 

növekedő tendencia megállt. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői  

 

külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, 

közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása. 

A külterületen és nem lakóövezetben nincs jelentős lakásállomány, összefüggésben a rendezési terv 

ezirányú előírásaival. Két ún. tanya található Harkányban lakóingatlannal. Ezek szilárd burkolatú úttal 

kapcsolódnak a város úthálózatához, a közművekkel a szennyvíz kivételével ellátottak. Harkányban 

nincs helyi járatú közlekedés, de az átmenő autóbusz járatok buszmegállókkal elérhetőek, melyek több 

helyen megtalálhatóak a településen, így a közszolgáltatások elérhetőek. Kábeltévés és telefonos 

szolgáltatás is rendelkezésre áll. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Harkány Városa nem rendelkezik szegregátummal, így a teljes 3.5 fejezet nem releváns. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Harkányban az egészségügyi alapellátás az 1989-ben átadott Egészségházban történik, melyben 2 fő 

felnőtt háziorvosi szolgálat, illetve 1 gyermekorvos található. Harkányban elmondhatjuk, hogy az 
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orvosi praxisok száma mindig be volt töltve, jelenleg a gyermekorvos Dr. Spohn Mária, 2 fő felnőtt 

háziorvos, Dr. Ivánfi Judit, és Dr. Müller Éva személyében. A két felnőtt háziorvos látja el megbízási 

szerződéssel a harkányi lakosok nagy részét. A gyermekorvos esetében dr. Spohn Mária Harkányon 

kívül ellátja Ipacsfa, Kovácshida, Drávaszerdahely és Drávacsepely települések gyermekeit is. Dr. 

Müller Éva üzemorvosi szolgálatot is ellát.  

 

Mivel szabad orvos választás van, véljük, hogy vannak harkányi lakosok, akik nem a harkányi 

háziorvosokon keresztül veszik igénybe az egészségügyi alapellátást. 

 

Harkányban fogorvosi alapellátás, fogszabályozás, illetve orr-fül-gége szakellátás is elérhető. 

Harkányban számos fogorvosi magánrendelő is működik, szakellátással is, mint például szájsebészet.  

A felsoroltakon túl Harkányban a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. nyújt 

szakellátást, melyek az alábbiak: reumatológia, ortopédia, mozgásszervi rehabilitáció, általános fizió- 

és mozgástherápia, neurológia, belgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat. Az utóbbi 

kettő ellátás kivételével mind háziorvosi beutalóval, tehát OEP támogatással vehetők igénybe. 

Fogászati és nőgyógyászati ellátás a harkányi Arborétum Hotelben is elérhető. Tudomásunk szerint 

Harkányban magánpraxisban bőrgyógyászati ellátás is igénybe vehető. 

 

Harkányban egy Gyógyszertár működik. 

 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

tervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek 

részére szervezett 

háziorvosi 

szolgáltatások száma 

házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok száma 

2013 1 2 1 

2014 1 2 1 

2015 1 2 1 

2016 1 2 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

2016. évben a felnőtt háziorvosok által ellátott (rendelésen megjelent) esetek száma 29.592 volt, a 

gyermekorvosi esetek száma (rendelésen megjelentek) 4.763, a felnőtt háziorvosi esetek száma 

(rendelésen megjelentek) 29.452 volt, tehát mindkét ellátás esetében növekedés figyelhető meg a 

háziorvosok által ellátott szolgálatban.  

 

Harkányban a háziorvosi rendelésen túli időszakban orvosi ügyelet is elérhető.  

A korábbi évektől eltérően jelenleg az ügyelettel érintett időben 1 fő házi felnőtt- vagy gyermekorvos 

látja el feladatát, illetve az ügyelet ellátásában felügyelettel egy klinikai orvos is részt vesz, aki 

jelenleg háziorvosi szakvizsgájának letétele előtt áll. Az ügyelet ellátása Harkányon kívül 

Drávaszerdahely, Márfa, Drávacsepely, Ipacsfa, Rádfalva, Kovácshida, és Diósviszló településekre 

terjed ki. 

 

Az Egészségház épülete csak részben akadálymentesített, rámpa található. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2013 45 

2014 68 

2015 56 

2016 83 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A 2016. év kiugrását leszámítva közel azonos számú közgyógy-igazolványt adott ki a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatala a kérelmezők és jogosultak részére. A közgyógyellátás a 

szociálisan rászorult személy részére – egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az 

egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Alanyi jogon, 

és normatív alapon kérelmezhető. A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó 

kérelmet a Siklósi Járási Hivatal részére nyújtják be a kérelmezők. 

 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2013 n.a. 

2014 n.a. 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 

 

Az ápolási díjban részesülők számáról a vizsgált időszakban nem rendelkezünk adattal. 

 

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

való hozzáférés 

 

A védőnői szolgálat a prevencióra épül, a gyermekek látogatásával, tanácsadással biztosítják a 

megelőzést.  A koragyermekkori kötelező szűréseket a gyermekorvos végzi el Harkányban, a védőnők 

aktív közreműködésével. Felnőttek részére szűrőprogram Siklóson illetve Pécsett érhetők el. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Harkányban a gyógyvízre épülve számos egészségügyi fejlesztő illetve rehabilitációs ellátás is 

elérhető. A Gyógyfürdőben a pikkelysömör kezelését, illetve a reumatikus megbetegedések 

rehabilitációját segítik elő a gyógyvízzel, illetve számos gyógykezelés elérhető, mivel 

együttműködésben állnak az Országos Egészségbiztosító Pénztárral. 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. járó- és fekvőbeteg ellátást, szakrendelések 

és különböző szolgáltatások hozzáférését biztosítja, mint például: mozgásszervi, programozott 

nőgyógyászati, reumatológiai és kardiológiai rehabilitáció. A gyógykezelések alatt szállás és étkezés is 

igényelhető. A Kórház épülete akadálymentesített, kerekes székkel megközelíthető. A Kórházban nagy 

hatékonysággal tudják gyógyítani a pikkelysömört a gyógyvíz segítségével.  

Harkányban kettő szállodában elérhető még a gyógyvíz: a Dráva és a Thermal Hotelben. Ez utóbbiban 

az OEP által finanszírozott egészségügyi kezelések is igénybe vehetők az alábbi betegségek 
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gyógyítására: kopásos jellegű ízületi betegségek (Arthrosis), csípő- és térdízületi betegségek 

(Arthrosis), kis ízületek (Arthrosisa), gyulladásos ízületi betegségek (Arthritis) nyugalmi stádiumában, 

köszvény, gerincbetegségek kezelésére. A kezeléseken kívül számos terápia is elérhető itt.  

Sajátos harkányi egészségügyi intézmény a MÁV Gyógyház, amely nem kórház, hanem szanatórium-

jellegű gyógyház. 120 ágy áll a beutaltak rendelkezésére, 2 és 3 ágyas szobákban. A házban 

fizikoterápiás berendezésekkel kezelik a betegeket. Az épület udvarán hatalmas, fákkal díszített park 

található, ahol sokat sétálhatnak és pihenhetnek az itt tartózkodók. A beutaltak a táppénz terhére 

gyógyulhatnak itt, ellátásuk ingyenes. 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetést (óvodai, iskolai illetve szociális étkeztetés) jelenleg Harkány Város Önkormányzata 

az intézményeiben fenntartott konyhákon keresztül látja el. Az egészséges táplálkozás szempontjait 

igyekszik az Önkormányzat előtérbe helyezni, így rendszeresen friss zöldség, gyümölcs is kerül a 

gyermekek, idősek tányérjára.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A harkányi Sportcsarnokban szinte a hét minden napján lehetőségük van a sportolni vágyóknak 

különböző sportprogramokból válogatni. 

Szerdán és pénteken 19.00. órától az 1 órás aerobik-edzéseken polifoam használatával, zenére 

formálhatják alakjukat az idelátogatók. Az együtt végzett munka nem csak szórakozást, de valódi 

közösségi élményt is nyújt.  

Az asztalitenisz kedvelőinek az általános iskolások számára az iskolában hétfőn és csütörtökön 16.00.-

17.30.-ig, a sportcsarnokban 17.00.-től 19.30.-ig, míg a felnőtteknek az iskolában 17.30-tól 19.00.-ig, 

a sportcsarnokban 17.00.-tól 19.30.-ig elérhető ez a sportág. Az iskolai foglalkozásokra jellemző, hogy 

az utánpótlás kérdést hivatottak megoldani a Harkányfürdő Sportegyesület Asztalitenisz szakosztálya 

részére a HDSE-n keresztül. Az ezt követő iskolai turnus pedig egyértelműen a felnőtt versenyszerűen 

sportolóké. A sportcsarnokos időpontok ezzel ellentétben lehetőséget biztosítanak minden rekreációs 

tevékenységnek, más egyesületekkel való közös edzésnek. A környékbeli fiatalok és idősek egyaránt 

élnek ezzel a lehetőséggel. 

A küzdősportok szerelmesei is találhatnak maguknak számukra vonzó testedzéseket. A kyokushin 

karate oktatója szerdán 17.30.-tól 19.00.-ig, pénteken 15.00.-16.30.-ig tartja meg foglalkozásait, 

legfőképp gyerekek számára. A színes edzéseken a gyerekek megtapasztalhatják a természetben való 

edzés semmihez sem fogható érzését, a dojo etikett általi fegyelmet, az önvédelem alapjait, amelyet a 

mindennapokban is hasznosítani tudnak. 

Hétfőn és csütörtökön 18.30.-tól 20.00.-ig tartja edzéseit a Thai boksz sportág megfelelő 

súlycsoportjának magyar bajnoka. Az edzéseket gyerekek is előszeretettel látogatják, így ismerve meg 

a fegyelmet a küzdeni akarást és a sportág alapjait.  

Iskolai keretek között, kisiskolások számára hétfőn 14.30.-tól 16.00. óráig, míg felnőttek részére, 

illetve a rekreáció részére hétfőn és csütörtökön 19.30.-tól vannak a kézilabda edzések. Az utóbbiak a 

Harkányfürdő SE Kézilabda szakosztályának edzései, akik a versenyszerű sportolókon kívül szívesen 

fogadják edzéseiken a csupán hobbiból mozogni vágyókat. 

És végül, talán a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás kedvelői is bőven válogathatnak az itt található 

lehetőségek közül. Ezen sportág edzései, foglalkozásai 3 külön csoportba sorolhatók: iskolai 

tömegsportra, Harkányi Diáksport Egyesületi edzésekre, illetve a Harkányfürdő Sportegyesület 

edzéseire. 

A sportcsarnok ezen edzéseken felül számos programot nyújt az idelátogatóknak. Az őszi fociszezon 

befejeztével elindulnak a különféle teremlabdarúgó kupák és bajnokságok, területi asztalitenisz 

versenyek két alkalommal egy évben, kézilabda mérkőzések szombatonként. A helyi labdarúgó csapat 

bajnoki mérkőzései a sportcsarnok melletti füves pályán. A családok sportolását elősegítő családi 

sportnap, amely 10-12 sportág kipróbálását teszi lehetővé. Ezen kívül rendelkezik egy műfüves 
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pályával is, amely a melegebb nyári napokon az esi villanyfényes megvilágítással felüdülést jelent a 

játékosok számára. 

A bajnokságok befejeztével majd minden sportág 1 hónapnyi szünetet tart. A következő idényben való 

eredményes szereplés záloga a szünidő utáni edzőtáborokban rejlik. Ilyen edzőtáborokra van lehetőség 

a sportcsarnokban, amelyet ki is használnak a különféle sportágak. Helyi és hazai viszonylatban 

említhetnénk az asztalitenisz és labdarúgás sportágakat, illetve hazai szinten a tollaslabda és a 

kosárlabda jelentős még. 

A harkányi strandon rendszeresek az úszóedzések, melyek minden nap 08:00-10:00 és 18:00-20:00 

óra között látogathatók. E sportág kedvelői három csoportra oszthatók. Az első, az egészségügyi 

csoport, melyet bármilyen korosztály látogathat, a második a versenyzők előkészítő csoportja, amely 

8-14 év közötti gyerekeket készít föl a versenyutánpótlásra, míg végül a harmadik csoportba az aktív 

versenyzők szerepelnek 10-18 éves korig. Emellett igény szerint folyamatosan indul úszás oktatás 

gyerekek és felnőttek részére. 

A fenti felsorolásból látható, hogy minden mozogni vágyónak hétköznap, de akár hétvégén is 

rendelkezésre áll számos lehetőség Harkányban. A Sportcsarnok nem akadálymentesített. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása tekintetében 

megállapodást kötött korábban Harkány Város Önkormányzata a Siklósi Többcélú Kistérségi 

Társulással, mely Társulás a Siklósi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el 

ezeket a feladatokat. Az alapszolgáltatási központ Siklóson található, de minden héten fogadóórákat 

tartanak a gondozók az Önkormányzatnál. 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 8/2013. (V.07) sz. a felnőtt korúakra és 

gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelete tartalmazza a 

szociális étkeztetés igénylésének szabályait. Az Önkormányzat ezt a feladatot önállóan látja el. A 

fizetendő térítési díjat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos 

költségvetési rendelete tartalmazza. Szociális étkeztetésben kb. 85 fő részesül. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor 

 

Hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtása során - tudomásunk szerint - nem fordult elő Harkányban. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül pozitív diszkriminációról nincs 

tudomásunk. Bármely harkányi lakos, aki rászorul az ellátásokra, egyenlő eséllyel veheti igénybe 

azokat, hasonlóan más jogosultakhoz. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Harkány nagy múlttal rendelkezik a közösségi élet tekintetében, mivel a helyiek nagy hangsúlyt 

fektetnek hagyományaik megőrzésében. A Harka Művészeti Alkotói Kör 2000–ben jött létre, célja: a 

helyi kulturális értékek felkutatása, felszínre hozása, új értékek teremtése, hagyományőrzés és ápolás. 

Ebből az alkotói körből 2 csoport aktívan működnek. Az egyik a Harkányi Néptánc Egyesület, 

melynek célja a felnőttek és az ifjúság arányos bevonása a néptánc világába. Helyi és regionális 

rendezvényeken, valamint külföldi testvérvárosokban lépnek fel. 

A Harka Dalkör egy zenekedvelő csoport, akik szintén helyi és regionális rendezvényeken adják elő 

dalcsokraikat. Repertoárjukban szerepel népdal, magyar nóta, népzene, és dalos-tréfás színjátékok. 
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A harkányi Nyugdíjas Klub idős emberei közel 20 éve jelen vannak Harkány közéletében. A mai 

napig aktívan működő szervezet az övék. Rendszeresen összejárnak, megbeszélik hétköznapi 

dolgaikat, és segítenek egymásnak. Működik még Harkányban a Csak Apa Kedvéért nevű rock 

zenekar, akik a helyi és környékbeli fesztiválokon lépnek fel. Zenekari próbáikat a Harkányi 

Művelődési Ház alagsorában tartják. Az utóbbi években több fiatal zenész is csatlakozott az 

együtteshez. 

 

A zenetagozatos Általános Iskola, az Ifjúsági Fúvószenekar, és a Big Band koncertjei nagy sikert 

aratnak a város életében. Színvonalas fellépéseikkel színesítik a különböző rendezvényeket, akár 

nemzetközi szinten is. 

Az Iskola és az Óvoda szülői munkaközössége is aktívan részt vesz a város életében. Az internet és a 

facebook világában a társasági élet sok helyen lecsökkent, de a Kulturális és Sportközpont színes 

programokkal gondoskodik arról, hogy ne szakadjon meg ez a személyes, gyümölcsöző kapcsolat. 

A Művelődési Ház ad otthont az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Alapítványi Bálnak, 

amely az Általános Iskola, az Óvoda, a Sportkör, és a Könyvtár javára, forgórendszerben juttatja az 

alapítványi összeget. 

Fontos megemlíteni még a különböző szervezetek farsangi rendezvényeit is, mert ezek az egyik 

legnépszerűbb közösségvonzó események. 

A különböző nemzetiségi (horvát, német) rendezvények szintén nagy összetartó erővel rendelkeznek, 

és a különböző kultúrák egymáshoz közelhozásában játszanak fontos szerepet. 

Hagyományos éves rendezvényünk még az Ördögűző-Téltemető, ahol Harkány városa közösen, 

máglyagyújtással űzi el a telet. A májusfaállítás és kitáncolás a város életében már évek óta várva várt, 

és népszerű esemény, ahol is a város apraja-nagyja együtt ünnepli a majálist.  

A téli időszakot a minden évben megrendezésre kerülő szilveszteri batyus bál koronáz meg. 

A Városi Könyvtár több tízezres könyvállománnyal várja azokat az idelátogató vendégeket, olvasókat, 

akik a kultúra világában szeretnének feltöltődni, kikapcsolódni egy kicsit a mai rohanó világban. 

 

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

 

Harkányban horvát és német nemzetiségi önkormányzat is működik. A különböző nemzetiségek mind 

a helyiekkel, mind egymással harmonikus viszonyban élnek. A horvát és a német nemzetiségi 

önkormányzat tagjai és a nemzetiséghez tartozók rendszeresen részt vesznek a városi kulturális és 

sportrendezvényein, és e nemzetiségek egyes tagjai a helyi közéletnek aktív szereplői. Etnikai 

konfliktusokról nincs tudomásunk. 

 

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

 

A harkányi lakosokra mindig is jellemző volt az adományozó kedv. Egyrészt a városban élő 

rászorulókat támogatják, de a határon túli magyarokat is szívesen segítik. Rendszeresen tartanak 

alapítványi bálokat Harkányban, teltházzal, és minden évben más-más szervezet javára fordítják a 

befolyt összeget. (pl. Sportegyesület, Óvoda, Iskola). Mind a vállalkozók, mind a helyi lakosság 

adományaival, és közreműködésével rendszeresen hozzájárulnak a városi, turisztikai rendezvények 

lebonyolításában. 

 

3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

magas a szakképzettség nélküliek száma az 

álláskeresők között 

felnőttképzési, átképzési lehetőségek 

feltérképezése 

Jelenleg nincs olyan komplex program, amely az 

álláskeresők kompetenciáinak, ismereteinek 

A helyben regisztrált álláskeresők számára olyan 

fejlesztő, közvetítő programok felkutatása, amely 
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bővítésével segítené a térségben való 

elhelyezkedésüket  

hatékonyan segíti elhelyezkedésüket, 

érvényesülésüket a térségben 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Harkányban a 2016. évi statisztikai és anyakönyvi adatok szerint a 0-14 éves korosztályt 289 fiú- és 

229 leánygyermek alkotja, ez a korosztály az összlakossághoz képest (mely 4516 fő) 11,4%. A 0-2 

évesek száma 81. A 15-17 évesek 105-en vannak. A 2001-es népszámláláskor –amikor 3573 fő volt az 

állandó lakosok száma- a 0-14 éves korosztály 427 gyermekből állt, ez pontosan 91-el kevesebb, mint 

2016. évben. A korosztály aránya az állandó lakosokhoz képest némileg változott, a korábbi 11,9%-

hoz képest jelenleg 11,4% arányt mutat, ami a helyi lakosság állandó öregedésére figyelmeztet. 

 

Harkányban jellemzően a 0-3 éves korú gyermekekkel otthon maradnak az anyukák, 3 éves kortól 

pedig óvoda áll rendelkezésre 175 férő hellyel, 7 csoporttal, 16 fő óvodapedagógussal, reggel 6-tól 

este 18 óráig tartó nyitva-tartással. Az Óvoda évről évre 100%-os kapacitással működik. Harkányban 

nincs sem bölcsőde, sem családi napközi, ez legközelebb Siklóson, mintegy 7 km-re érhető el 

Harkánytól.  

 

2018. szeptemberétől a munka világába visszatérni kívánó kisgyermekes anyáknak lehetőségükben áll, 

hogy gyermeküket bölcsődei felügyeletre bízza. 

 

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

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

lakhatási helyzete. 

 

Szükséges áttekinteni néhány alapfogalmat: 

 

Veszélyeztetett gyermek: magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, 

amely testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza. A veszélyeztetettség állapotát a 

gyermekkel kapcsolatba kerülő gyermekvédelmi jelzőrendszer (óvoda, védőnő, orvos, rendőrség, 

bíróság, stb.) tagjainak véleménye alapján gyermekjóléti szolgálat, valamint a települési jegyző 

határozza meg, és megteszi a kialakult helyzet megszüntetését célzó intézkedéseket.  

 

Védelembe vétel: a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) által meghatározott hatósági intézkedés. A járási 

hivatal jegyzője védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások 

önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a 

gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A településen 11 gyermek volt védelembe véve 

2012-ben. 

 

Hátrányos helyzetű gyermek: az a gyermek, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben kerültek meghatározásra a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi, vagyoni feltételei. Ennek 

figyelembevételével a jegyző a vizsgált időszakban a 4.1.2. számú táblázatban meghatározott számú 

gyermeket részesített kedvezményben.  

 

A településen élő gyermekek egészségügyi alapellátása a vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi 

körzetben történik. A gyermekek tekintetében a szociális alapellátás megfelelő.  
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4.1.1 tábla: Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 

év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 

száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2015 4 2 4 

2016 3 2 4 

2017 5 1 5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

A védelembe vett 18 év alatti gyermekek száma 2008-ban 5 volt, míg 2011-ben 2, 2017-ben ismét 5. 

Ha az elmúlt 10 év tendenciáit vesszük alapul, kijelenthetjük, hogy számuk stagnál. A veszélyeztetett 

kiskorú gyermekek számáról ugyanez az összefüggés mondható el, számuk 4-5 között mozog. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma  

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

2013 88 na na na 54 

2014 90 na na na na. 

2015 89 na na na na. 

2016 83 na 0 na na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

    

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma a vizsgált időszakban évről évre 

enyhe csökkenést mutatott. A tartósan beteg fogyatékos gyermekek számára vonatkozóan nem 
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találtunk adatot, így az arányukat sem ismerjük az összes támogatásban részesítettek viszonylatában. 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseteinek száma 2013. évtől elérhető adat híján nem 

követhető nyomon.  

 

A fenti táblázatban felsorolt gyermekvédelmi kedvezmények, támogatások az alábbi feltételek 

fennállása esetében igényelhetők: 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A gyermekek védelméről szóló törvény (1997. évi 

XXXI.tv.) alapján meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzet alapján adható támogatási forma. A 

gyermekvédelmi kedvezmény feljogosít gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes 

tankönyvnek, valamint természetbeni (Erzsébet utalvány) támogatásnak az igénybevételére.  

2011-ben a jegyző Harkányban 133 gyermeket részesített gyermekvédelmi kedvezményben.  

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Ezen ellátásra jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek gyámja, amennyiben a gyermek tartására jogosult és nyugellátásban 

részesül. Harkányban kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Az ellátás részletszabályainak meghatározására a Gyer. ad 

felhatalmazást a települési önkormányzatoknak. A rendkívüli élethelyzetbe került családok 

támogatására nyújtható.  

 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya és 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

4.1.3 táblázat Kedvezményes óvodai, iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 

1-8. évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2013 48 156 54  na na  na. 

2014 49 184 50 na na  na 

2015 44 173 49 200  na na 

2016 46 159 58 366 na  na 

 

 

Az iskolásokat tekintve először is fontosnak tartjuk elmondani, hogy a második illetve a harmadik 

oszlopban, a kedvezményes illetve ingyenes étkezésben részesülőknél a táblázat csak a harkányi 

gyermekekre vonatkozó adatokat tartalmazza, míg az ingyenes tankönyvek száma az iskolába járó 

összes gyermekre vonatkozik. Mint korábban említettük Harkányban az általános iskolába járók 55%-

a harkányi, a 45%-a vidéki gyermek. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A statisztikában nem találtunk adatot arra vonatkozóan, hogy Harkányban élnek-e nem magyar 

állampolgársággal rendelkező gyermekek. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Harkány nem rendelkezik szegregált, telepszerű lakókörnyezettel. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2013 2 48 

2014 2 49 

2015 2 52 

2016 2 41 

2017 2 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A védőnői álláshelyek számát illetően az elmúlt 5 évben nem volt változás, folyamatosan két fő látta el 

a védőnői szolgálatot Harkányban és vonzáskörzetében. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma az 

utóbbi 3 évben nem változott, abban tendencia nem figyelhető meg. Védőnők ellátási területe: 

Harkány, Ipacsfa, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Kovácshida. 

A Védőnői Szolgálat elsődleges feladata a prevenció, azaz a megelőzés, az egészség megőrzése és a 

betegségek kialakulásának elkerülése érdekében a családtervezéstől az időskorig. Tevékenysége során 

kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség érvényesülésére, a hátrányos helyzet kiküszöbölésére. 

A területi védőnő alaptevékenysége: 

 Családgondozás 

 Várandós anyák- gyermekágyas gondozás 

 0- 6 éves korú, valamint az otthon gondozott 6- 18 éves gyermekek gondozása 

 Iskola- egészségügyi munka 

 Egészségnevelés, szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolításában való részvétel 

 Együttműködés hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, karitatív tevékenység. 

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Harkányban egy gyermekorvosi praxis van, mely hosszú ideje be van töltve. A gyermekorvos neve: 

Dr. Spohn Mária. Ellátási körzete: Harkány, Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, és Drávacsepely. 

Rendelési idő: hétfő, szerda, pénteki napokon 8-12 óriág, kedd és csütörtöki napokon 8-10 óráig. 

Iskolai és óvodai szűrővizsgálatok: csütörtökön 16-17 óra között, külszolgálat minden hónap első és 

harmadik keddjén 10-13 óra között.  
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A 0-7 éves korúak mielőbbi speciális egészségügyi ellátási igényének kiszűrése – a szülők mellett – a 

védőnő és a háziorvos feladata.  

 

A gyermeket érintő szociális ellátások (gyermekjóléti alapellátás, családsegítés) mindegyike elérhető 

a harkányi gyermekek számára Siklóson az alapszolgálatási központban, illetve a harkányi 

ügyfélfogadási időben. A gyermekjóléti alapellátást, családsegítést a Siklósi Többcélú Kistérségi 

Társulás biztosítja siklósi telephelyén. A gyermekétkeztetés a harkányi óvodában és iskolában vehetik 

igénybe a harkányi gyermekek. A gyermekek szociális ellátását (rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény megállapítása) a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kezdeményezni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harkányban 2018. szeptember 01. napjáig nem volt sem családi napközi, sem bölcsőde, mindkét 

szolgáltatás legközelebb Siklóson volt elérhető. Harkányban az állandó népességből a 0-2 éves korú 

gyermekek száma a 2016. évben 81, ez az össz. állandó lakossághoz viszonyítva 1,7 %. Mint korábban 

említettük Harkányban jellemzően otthon maradnak az anyukák a 3 év alatti gyermekeikkel. A 3 éves 

korú gyermekeket a harkányi óvodába járatják többségében. 

 

2018. szeptember 01. napjától elérhetővé vált Harkány Városában a Mini bölcsődei szolgáltatás, amely 

a 2 induló csoportjában összesen 14 kisgyermeknek biztosítja a nappali ellátást, lehetővé téve az 

anyukák számára, hogy hamarabb visszatérjenek a munka világába. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti alapellátást a gyermekek védelméről szóló törvény (1997.évi XXXI.tv.) szabályozza. 

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a gyermek testi, 

értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

4.3.3. számú táblázat – Mini Bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 

bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 1 14 na 14 

Forrás: TeIR, KSH 

Tstar 
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veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti alapellátáshoz tartozik a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek napközbeni ellátása 

(bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családi gyermekfelügyelet) a gyermekek átmeneti 

gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). A gyermekjóléti 

szolgálatot a Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ biztosítja villányi telephelyén. 

A szolgálat szakemberei jelzésre azonnal intézkednek, Harkányban heti kétszeri alkalommal 

fogadóórát tartanak. 

 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem rendszeréről szintén törvény (1997. évi XXXI. tv.), valamint a végrehajtására 

kiadott Kormányrendelet (149/1997. (IX.10.) rendelkezik. A gyermekvédelmi rendszer gyermekekhez 

legközelebb eső hatósági szerve 2012-ig a település jegyzője volt. A jegyző hozta azokat a hatósági 

intézkedéseket (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat), amelyek a 

gyermekek érdekeit voltak hivatottak szolgálni. 2013-tól, a közigazgatás átszervezését követően e 

feladatot a járáshivatalok gyámhatóságai látják el. A gyermekvédelmi törvény (továbbiakban: Gyer.) 

szabályozza a gyermekvédelem minden szegmensét, meghatározza a jelzőrendszer tagjait (óvoda, 

iskola, védőnő, orvos, családsegítő, rendőrség, ügyészség, ifjúság-segítő, stb.) akiknek kötelessége 

aktívan közreműködni a gyermekek jogainak biztosításában. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a helyettes szülői ellátás – sajnos a környéken nem 

működik. 

 

Gyermekek és családok átmeneti otthona a település 50 km-es körzetében Bóly, Pécs, Máriakéménd 

településeken található. Bóly és Pécs településeken működő otthonokba elsősorban az ellátási 

körzetből várják a rászorulókat.  

Problémás helyzetek megoldását segítheti még a gyermekjóléti szolgálat, a közös önkormányzati 

hivatal munkatársa, a családsegítő szolgálat szakembere, a jelzőrendszer tagjai (védőnő, orvos, óvoda, 

iskola ifjúságvédelmi felelőse). A körzetben jól funkcionáló, összehangolt tevékenységet végző 

jelzőrendszer működik.  

 

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

 

Harkányban széles körben hozzáférhetők egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős 

programok gyermekek számára is. Erről részletesebben írtunk a 3.6. e) illetve a 3.7. a) pontokban. 

 

A középiskolás korú gyermekek iskolán kívüli elfoglaltságaira tekintettel elmondható, hogy a 

település egyelőre nem rendelkezik állandó, kifejezetten a célcsoport számára hozzáférhető olyan 

közösségi térrel, amely komplex, értékteremtő foglalkozási lehetőségeket nyújtva építi, fejleszti a 

célcsoport identitását, nyitottságát a többiek felé. A már említett sportolási lehetőségeken kívül 

számításba kell venni azt, hogy a diákok szellemi, közösségi aktivitását fokozó lehetőségeket célszerű 

teremteni, első sorban egy, csak a részükre fenntartott közösségi tér kialakításával, állandó 

fejlesztésével annak érdekében, hogy a haszontalanul, csellengéssel, italozással eltöltött szabadidő 

helyett alternatívát mutasson. E közösségi tér megszervezésével, húzó emberek „nevelésével” 

elérhetővé válhat, hogy a későbbiekben a programhoz csatlakozók példaként tekintsenek a már régebb 

óta együttműködőkre, ezáltal bővítve, fejlesztve a kialakult közösséget. Amennyiben e közösség 

fenntartható módon, állandóan fejlődne, nem csak a diákok önismeretét, identitását fejlesztheti, hanem 

hosszútávon az itt felnövő fiatalok összetartása révén kevésbé fenyegethet az elvándorlás veszélye, 

ami Harkány öregedő társadalmára egyébként is nagyobb veszélyt jelent hosszútávon, mint az az 

országos tendencia alapján várható lenne. 
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

Intézményi gyermekétkeztetés a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben illetve a Harkányi Óvodában elérhető. 2016. évtől a hátrányos- illetve 

halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetését szintén a Harkányi Óvoda látja el.  A 

háromgyermekeseket, gyermekvédelmi támogatásban részesülőket, a tartós beteg gyermekeket és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek számát tekintve összesen kb. 350 gyermek kap jelenleg ingyenes 

tankönyvet, ez az iskolába járó gyerekeknek mintegy 80%-a. Figyelembe kell azt is venni ugyanakkor, 

hogy ez a szám nem csak a harkányi gyerekekre vonatkozik, hiszen a harkányi iskolába járó 

gyermekek aránya: 55% harkányi, 45 % vidéki gyermek.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Az Önkormányzat minden esetben törekszik az egyenlő bánásmódra. Harkány Város 

Önkormányzatával szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult. 

 

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

belül 

 

Hátránykompenzáló juttatásként megemlíthető a HHH gyermekek nyári táboroztatása, a 

tankönyvtámogatás, a beiskolázási támogatás, és a Bursa Hungarica ösztöndíj (nem az általános 

iskolai korosztály). Felzárkóztató foglalkozások: egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, az 

egyéni szükségletet. Külön fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Heti 1-2 alkalommal 

egyéni foglalkozás 

 

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 

 

 

Óvodai ellátás 

 

 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 8 

Óvodai férőhelyek száma 
175 
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Óvodai csoportok száma 

7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.00-tól 17.00-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 15 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
9 0 

Kisegítő személyzet 
1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
    

Harkányban egy Óvoda működik 175 férőhellyel, 7 óvodai csoporttal. Az óvoda 15 óvoda pedagógusa 

13 településről fogad gyermekeket reggel 6-tól délután 17 óráig. Az óvodának nincs másik telephelye. 

A nyári időszakban a nagytakarítás és egészségügyi festés időszakára, 3 hétre zárva tart az óvoda. Az 

óvoda pedagógusok munkáját 9 fő dajka segíti. A kisegítő személyzet száma 1. Az óvodában minden 

egyes csoporthoz külön vizes blokk áll rendelkezésre, a csoportszobák tágasak, világosak, jól 

felszereltek. Az óvodában külön tornaszoba is található. Az óvoda épületegyüttese 3 épületből áll, 

melyeket nagy, füves udvarrészek öveznek udvari játékokkal. 2013-ban egy DDC pályázatnak 

köszönhetően még tankert is kialakításra került, ahol a gyermekek maguk fogják ültetni és gondozni a 

zöldségeket, növényeket, ezzel is megtanítva őket az egészséges táplálkozásra és a helyes életmódra. 

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-5 éves korú 

gyermekek száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelye

k száma 

óvodai 

feladat

-

ellátási 

helyek 

száma 

óvodába 

beírt 

gyermeke

k száma 

óvodai 

gyógypedagógia

i csoportok 

száma 

201

2 
96 7 175 1 na. 0 

201

3 
92 7 175 1 161 0 

201

4 
 96 7 175 1 152 0 

201

5 
93 7 175 1 161 0 
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201

6 
106 7 175 1 165 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 

adatgyűjtés 

     

Az óvodáskorú gyermekek számára vonatkozóan az elmúlt 5 évben csak a 3-5 éves korosztály adatait 

találtuk meg, ennek alapján véljük, hogy a 3-6 évesek száma, azaz az óvodás korosztály nagyságát 

lefedi Harkányban az óvoda, tehát a harkányi gyermekek maradéktalanul felvételre kerülnek a 

harkányi Óvodába. Olyannyira, hogy az Óvoda még további 12 településről fogad gyermekeket. A 

becsült adatok alapján elmondhatjuk, hogy a harkányi gyermekek az óvoda összes 

gyermeklétszámának kb. 65%-át teszik ki, a 35%-ot vidéki gyermekek alkotják. Az óvodában 7 

csoport működik jelenleg is, az óvoda férőhelyének száma és az ellátott gyermekek számának aránya 

jelenleg 92%. 

 

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

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

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
45 46 43 32 7 168 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
16 12 17 11 0 56 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

na na na na na na 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
3 4 5 1 0 13 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 
0 1 1 3 1 6 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma 

 nem 

releváns   
    

 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma 
          

 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 
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a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
          

 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 
          

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

     

E táblázatból megállapíthatjuk, hogy a harkányi gyermekek és a vidékről bejáró gyermekek aránya 

67%-33%. A teljes létszámot tekintve a 3 évesek az egyharmadát alkotják, az iskolakezdés előtt álló 6 

évesek a 10%-át az összlétszámnak. A vidékről bejáró gyermekek közül a legnagyobb létszámban az 5 

évesek vannak, de alig haladja meg számuk a 3 évesekét. A 20%-ot meghaladó hiányzó gyermekek 

számáról nem rendelkezünk adattal. A nyilvántartásból megállapítható továbbá, hogy az óvodába járó 

gyermekek összlétszámának mintegy 5%-a hátrányos helyzetű, 3%-a pedig halmozottan hátrányos 

helyzetű. 

 

Iskolai ellátás: 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 

általános 

iskolások száma 

napközis 

tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2012/2013 221 188 409 253 61,9% 

2013/2014 212 218 430 279 64,9% 

2014/2015 221 213 434 265 61,1% 

2015/2016 219 226 445 304 68,3% 

2016/2017 233 224 457 327 71,6% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A Harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe a 

2016/2017-as tanévben 457 gyermek járt, ennek kb. 45%-a vidékről járó gyermek. Az iskolába járó 

gyermekek számát tekintve az utóbbi 3 évben lassú létszám emelkedés állapítható meg. A napközis 

tanulók aránya az összes tanuló számához viszonyítva a 2016/2017-es tanévben 71,6% volt, több, mint 

10 %-kal magasabb ez a szám a 3 évvel ezelőttihez képest, ami 62 gyermeket jelent. A napközis 

tanulókat az 1-5 évfolyam alkotják.  

 

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

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

(a nappali oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai 

feladat-ellátási helyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon összesen 1-8 évfolyamon összesen db 

2012/2013 2 19 1 

2013/2014 2 19 1 

2014/2015 2 19 1 

2015/2016 2 19 1 

2016/2017 2 18 1 

 

 

Az általános iskolai osztályok száma 18 volt az elmúlt három évben, és gyógypedagógiai osztály alsó- 

és felső tagozaton is indult 1-1.  

 

 

 

 

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás  

A településen élő általános iskoláskorú 

gyermekek összlétszáma 
 331 

Más településről bejáró általános iskolások 

létszáma 
195 

Más településre eljáró általános iskolások 

létszáma 
na.  

Általános iskoláskorúak közül a harkányi hh 

gyerekek létszáma 
5 

Általános iskoláskorúak közül a harkányi hhh 

gyerekek létszáma 
12 

 

 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Mint korábban is említettük, a harkányi iskolába járó gyerekeknek kb. az 55%-a harkányi lakos, a 

45%-a vidéki gyermek.  A harkányi iskoláskorú gyermekeknek mintegy fele jár más település 
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iskoláiba, az eljáró gyermekek többségében siklósi iskolába járnak. A harkányi iskolába járó 

gyermekek közül 6 gyermek hátrányos helyzetű, az összlétszámot tekintve ez mintegy 1,4%, az összes 

iskoláskorú gyermek számához viszonyítva 3%. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 16 1 

Szaktanítást végző tanítók 

száma 
0 0 

Szaktanítást végző tanárok 

száma 
26 0,5 

Gyógypedagógusok létszáma 2,5 0,5 

Gyermekvédelmi felelős 1   

Iskolaorvos 1   

Iskolapszichológus 0,5 0,5 

Kisegítő személyzet 5 1 
 

 

Az általános iskolában 22 tanár, 3 gyógypedagógus, 1 gyermekvédelmi felelős, és 18 fő nem 

szaktanítást végző tanító dolgozik. Ebből létszámból biztosított az egy fő szociálpedagógus, a 1,5 fő 

fejlesztő pedagógus, akik a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat biztosítják. 

 

 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Hátrányos megkülönböztetésről, jogellenes elkülönítésről az oktatás, képzés területén, illetve 

intézményeken belüli és közötti szegregációról nincs tudomásunk. 

 

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

mutatkozó eltérések 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a 

nappali oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot 

eredményesen 

befejezettek száma / 

aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 

fő % 

2013/2014 42 100 

2014/2015 51 100 

2015/2016 51 100 

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

tankerületi adatok 

 

A kapott adatok szerint a harkányi általános iskolába járó gyermekek 100%-a befejezte a 8. 

évfolyamot a vizsgált időszakban. 

 

 
 

4.4.14. számú táblázat Kompetenciamérési adatok 

Kitaibel Pál 

Általános 

Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti 

Iskola 

2013 2014 2015 2016 

Országos 

kompetencia-

mérés 

eredménye 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Országos 

átlag 

Iskola 

átlaga 

HHH 

tanulók 

átlaga 

Szövegértés 

6. évfolyam 1496 1497 1537 1481 1422 1329 1488 1443 1327 

8. évfolyam 1556 1555 1557 1557 1571 1366 1567 1527 1360 

10. évfolyam n.a.                 

Matematika 

6. évfolyam 1503 1489 1586 1491 1575 1386 1497 1553 1398 

8. évfolyam 1644 1620 1709 1617 1667 1524 1618 1714 1538 

 

 

A kompetencia felmérési adatok szerint a harkányi általános iskolába járó gyermekek a 6-10. 

évfolyamban mind szövegértés, mind a matematika tekintetében megközelítik vagy elérik az országos 

átlagot az utóbbi 4 évben. 

 



48 
 

Az utóbbi 4 évben a Harkányban 8. évfolyamot végzettek közel fele tanul tovább gimnáziumban, 

egynegyedük szakközépiskolában, és egynegyedük szakmunkásképzőben, elenyésző számban 

speciális középfokú intézményben folytatják tanulmányaikat. A továbbtanulók kapcsán nem találtunk 

adatot a hátrányos helyzetre vonatkozóan. 

 

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

  

tanév 

Gimnázium (%) 

Szakközépiskola 

(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakiskolai 

képzés (%) 

Speciális 

szakiskola (%) 

Nem tanult 

tovább (%) 

összlétszá

mon belül 

HHH

-

tanul

ók 

köréb

en 

összlétszá

mon belül 

HHH

-

tanul

ók 

köréb

en 

összlétszá

mon belül 

HHH

-

tanul

ók 

köréb

en 

összlétszá

mon belül 

HHH

-

tanul

ók 

köréb

en 

összlétszá

mon belül 

HHH

-

tanul

ók 

köréb

en 

2013/2

014 
61 0 10 20 22 70 6 20 0 0 

2014/2

015 
42 10 40 26 13 56 5 8 0 0 

2015/2

016 
50 0 31 30 13 60 6 10 0 0 

2016/2

017 
40 8 30 28 25 54 5 10 0 0 

 
 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 

tanodai 

progra

m 

létszám 

HH/ 

HHH 

tanulók 

létszám

a 

tehetséggondoz

ó program 

HH/ 

HHH 

tanulók 

létszám

a 

nyári 

tábo

r 

HH/ 

HHH 

tanulók 

létszám

a 

Alapfokú 

művészetoktatá

s 

HH/ 

HHH 

tanulók 

létszáma 

2013/201

4 
0 0 134 22 54 16 142 22 

2014/201

5 
0 0 138 24 56 18 144 26 

2015/201

6 
0 0 128 20 24 6 130 25 

2016/201

7 
0 0 130 23 28 7 129 27 

 

A vizsgált időszakban a hátránykompenzáló programok az alábbiak voltak: tehetséggondozó program, 

nyári táboroztatás, alapfokú művészetoktatás. A tehetséggondozó programban 2013-ban 134, míg a 

2016/2017-es tanévben 130 gyermek vett részt, ez a korábbi évekhez képest (2008) mintegy 100%-os 

növekedés. A nyári táborozók száma azonban csökkent a vizsgált időszakban mintegy 25 fővel, azaz a 

felére esett vissza. Az alapfokú művészetoktatásban részt vettek száma csökkenést mutat. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Ide sorolható az ingyenes intézményi étkezés és tankönyvellátás, mint azt korábban említettük. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az iskolán kívüli szabadidő aktív eltöltése 

lehetőségeinek bővítése 

ifjúsági programok szervezése, közösségi tér 

létrehozása és fejlesztése 

A gyermekek, mint a jövőben veszélyeztetett 

csoport környezettudatosításának fejlesztésére 

jelenleg nincs lehetőség 

környezet-tudatosságot fejlesztő programok 

szervezése 

hátrányos helyzetű gyermekeknek jelenleg nincs 

lehetőségük kirándulásra, üdülésre idegen 

nyelvterületen 

üdültetés megszervezése 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Harkányban a 2011-es adatok statisztikai adatok alapján a 4160 fő lakosságból 2185 fő volt a nő. A 

munkavállalási korú nők száma (jelen esetünkben ez a 15-64 éves korosztály) 1429 fő. Ebből az 

adatok szerint 655 fő a foglalkoztatott, a munkanélküliek száma 114 fő volt 2011-ben a nők közül. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2012 na na 662 711 71 79 

2013 na na 604 699 93 74 

2014 na na 611 629 79 80 

2015 1332 1388 611 655 94 114 

2016 1382 1421 na na na na 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

     

 

A gyűjtött adatokból kitűnik, hogy 2015-ben a munkavállalási korú nők 47%-a foglalkoztatott. 

Viszont javul ez az arány, ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg a munkavállalási kor 15-64 év között 

van meghatározva. A 15-18 évesek általában nem dolgoznak, nappali oktatási intézményben tanulnak, 

illetve a 60 év felettiek valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, így nem jelennek meg sem a 

foglalkoztatottak között, sem az álláskeresők között. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Nincs információnk a nők részvételéről foglalkoztatást segítő és képzési programról. Egy típusú 

képzési program zajlik Harkányban jelenleg, Európai Uniós nyelvi képzés, és ez férfiak és nők 

számára ugyanúgy rendelkezésre áll, minimális önerővel minden 18 év felett magyar állampolgár 

jelentkezhet erre a képzésre, aki nem vesz részt nappali képzésben. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal rendelkezésre álló adataiban nem találtunk gyűjtött adatokat az 

álláskeresők iskolai végzettségére vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. Vélt adatok és 

tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy az alacsony iskolai végzettségű nők a valóban alacsony 

iskolai végzettséget igénylő munkakörökben, mint például konyhalány, el tudnak helyezkedni a 

Harkányban nagy számban működő szálláshelyeken, ahol nagyobb forgalmat bonyolítanak le. 

 

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

 

Harkányban a foglalkoztatás területén nőket ért hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk. 

 

Az Önkormányzat Közfoglalkoztatási programjaiban nőket és férfiakat megkülönböztetés nélkül 

alkalmaz, beleértve a munka- és védőruházatot, valamint a munkabér összegét, a különböző 

juttatásokat. 

A közszférában foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak bérezésében nincs eltérés, 

juttatásaikat a rájuk vonatkozó törvények állapítják meg. 

 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A 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   

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását 

és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig 

nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

 

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. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

 

 

Családi gyermekfelügyelet 

A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját 

otthonában. 

A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 

A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 
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Házi gyermekfelügyelet 

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 

képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 

intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem 

vagy csak részben tudja megoldani. 

 

Alternatív napközbeni ellátás 

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 

- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb 

szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 

- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított 

nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik 

az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

 

Óvoda 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)11 

 

Harkányban 175 gyermeket 7 csoportba befogadó Óvoda működik, és a 4. fejezetben említettük, hogy 

a harkányi 3-6 éves korú gyermekeket igény szerint 100%-ban el tudják látni. Bölcsőde, családi 

napközi, házi gyermekfelügyelet –intézményesített formában -nem működik Harkányban. Bölcsőde és 

családi napközi lehetőségek –amennyiben az anya a 3 év alatti gyermekét szeretné elhelyezni, mert 

vissza megy dolgozni- legközelebb Siklóson elérhetőek. A közintézmények tekintetében az 

Önkormányzat részéről elmondható, hogy nem zárkózik el a rugalmas munkaidőtől bizonyos 

munkakörök esetében. 2013-ban az Önkormányzat elnyert egy TÁMOP-os pályázatot, melynek 

pontosan az a célja, hogy a munkahelyet és a magánéletet összehangolja. Több lakossági fórum 

megtartásával szeretné feltérképezni az Önkormányzat, hogy például igény van-e arra, hogy a 

közintézmények nyitvatartási, ügyfélfogadási idejét az anyák szempontjaihoz igazítsa. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

működik védőnői szolgálat az Egészségházban. 2 védőnő látja el a harkányi és a vonzáskörzetbe 

tartozó települések anyáit és gyermekeit tanácsokkal. Munkájuk lényege a tanácsadás, de az 

egészségmegőrzés preventív munkájában is nagy felelősségük van. A családtervezéssel, 

gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása a családok látogatásakor illetve a kötelező szűrések 

kapcsán a gyermekorvos látogatásakor. E szolgáltatásokhoz történő hozzáférés minden igénylő 

számára biztosított. 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítja Harkány 

Városa a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt. 
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-2 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 2 92 46 

2013 2 96 48 

2014 2 98 49 

2015 2 103 52 

2016 2 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi 

adatgyűjtés 

   

Táblázatunk csak a harkányi gyermekek számát mutatja, de a vonzáskörzetből adódóan a védőnők kb. 

ennek a kétszeresét látják el. A 2012. évi adatok nem állnak rendelkezésre, de a tendenciából becsülni 

tudjuk, hogy a 0-2 éves gyermekek száma Harkányban kb. 81. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 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. 

 

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása 

családi viszályhoz 

tényleges feljelentések 

száma 
bírósági ítélet 

2011 2 2 1 

2002 3 3 1 

2013 3 0 1 

2014 0 1 0 

2015 1 1 0 

2016 1 1 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

   

A Siklósi Rendőrkapitányságtól kapott adatok szerint ebben az évben egyetlen riasztás történt családi 

viszályhoz Harkányban. Ugyanakkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a táblázatban csak azok az 

esetek vannak számszerűsítve, mely esetek bűncselekménnyé váltak. A feltárt esetek száma igen 

alacsony a lakosság számához viszonyítva. Azonban nem lehet tudni, hogy milyen mértékű a látencia. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

 5.5. számú táblázat Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Harkányban nincs anyaotthon, 50 km-es körzetben Bólyban, Máriakéménden és Pécsett található. 

Nincs tudomásunk arról, hogy ezekben az anyaotthonokban harkányi lakóhellyel rendelkező anyák 

lennének. 

 

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 

 

A helyi közéletben jelenleg több nő is jelen van. A Képviselő-testület 7 tagjából kettő képviselő nő. 

Jelenleg a Harkányi Kulturális és Sportközpont megbízott vezetője, és az Óvoda intézményvezetője is 

nő. Egy felnőtt háziorvos és a gyermekorvos is nő. A Horvát illetve a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatok elnökei is nők. Mindezek is alátámasztják azt az állításunkat, hogy Harkányban nem 

valósul meg a közéletben a nők hátrányos megkülönböztetése. 

 

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

kezdeményezések 

 

Harkányban a nők általában ugyanúgy, mint az ország bármely területén hagyományos szerepet 

töltenek be a családokban: anyák, feleségek, ugyanakkor többségében munkahellyel rendelkezők is, 

akiknek ott ugyanúgy helyt kell állniuk. A kisgyermekes anyukákra fokozottabb terhelés hárul, hiszen 

a család ellátását kisgyermekük gondozása mellett kell elvégezniük, ugyanakkor közintézményekben 

is számos dolgot el kell intéznie, Jelenleg egyetlen kezdeményezésről tudunk, mely a nők életét is 

megkönnyítheti, az Önkormányzat által elnyert TÁMOP pályázat a munkát és a magánéletet próbálja 
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meg összehangolni, ez az idősekre ugyanúgy vonatkozik, mint például a nőkre, illetve kisgyermekes 

anyukákra. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

HEP fórumon meghatározott problémák rögzítése HEP fórumon felmerült megoldási javaslatok 

rögzítése 

A nőket ért erőszak körében ismertté vált esetek 

száma nagyon alacsony a lakosság számához 

viszonyítva. Előfordulhat, hogy ennél jóval 

magasabb a látens családon belüli erőszakos 

cselekmények száma. 

 

Célszerű együttműködést létrehozni a családon 

belüli erőszak felderítésére 

A nők egy jelentős részének háztartási, 

gyermeknevelési ismeretei a térségben működő 

családsegítő szolgálat véleménye alapján nem 

kielégítő, így célszerű közösségépítő, csoportos 

foglalkozást, ismeretbővítést megcélzó program 

megszervezése 

Olyan programok felkutatása, amely a nők 

háztartási ismereteit, a kismamák 

gyermekgondozási, nevelési ismereteit bővíti 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 

 

A Harkányban élő idős emberekre kétféle életvitel jellemző. A terehegyi városrészben - amely egy 

falusias övezet - élők többsége falusias életvitelt folytatnak, kertjeikben dolgoznak, itt inkább jellemző 

a többgenerációs együttélés, mely miatt az idősebbekre hárul a háztartás vitele, és a ház körüli 

teendők. A város többi részében élők jobban be vannak kapcsolódva a városi életbe. Egyébként az 

idősekre jellemző Harkányban, hogy részt vesznek a hagyományos rendezvényeken, egy részük 

kifejezetten aktívan.  

2012-ben 1231 fő nyugdíjas élt Harkányban (ez nem csak a 64 év feletti korosztály), mely az 

össznépességnek a 29,5%-a, vagyis majdnem egyharmada. Az nyugdíjasok számának változásában 

szignifikáns tendencia nem állapítható meg.   

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 

részére nyújtott támogatás. 

 

Öregségi nyugdíjra jogosultak köre: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (Tny.) 

rendelkezései alapján a nyugdíjkorhatár születési évhez kötött, az 1957-ben és az után születettek 

számára jelenleg betöltött 65. életév az öregségi nyugdíj kezdete. Az ez előtt született személyek 

esetén fokozatosan, betöltött 62. életévig válik valaki öregségi nyugdíjra jogosulttá. 

Nyugdíjszerű ellátások:  

a./ saját jogon járó ellátások: rokkantsági nyugdíj, foglalkoztatáspolitikai nyugdíjak, baleseti 

rokkantsági nyugdíj 

b./ hozzátartozói ellátások: Ideiglenes özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői 

nyugdíj, ideiglenes baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti árvaellátás, 

baleseti szülői nyugdíj 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 

nemek szerint 

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 

férfiak száma 

nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2013 497 705 1202 

2014 492 718 1210 

2015 487 720 1207 

2016 482 735 1217 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

Harkányban 2016. évi adatok a legfrissebbek a nyugdíjasok ellátására vonatkozóan. Az összes 

nyugdíjasok száma nagyjából stagnál. A nők aránya magasabb, mint a férfiaké, minegy 30%-kal.  

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a 64 év felettiek milyen arányban foglalkoztatottak 

Harkányban. 

 

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

a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Harkányban nem működik idősek foglalkoztatását támogató program. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A közösségi közlekedést tekintve elmondhatjuk, hogy Harkányban helyi járat nincs. Az 

Önkormányzat 2013. augusztusában indított szociális buszjáratot, hogy a terehegyi városrészről az 

időseket, rászorulókat Harkány belvárosába szállítsa bevásárolni, orvoshoz elmenni, gyógyszertárba 

receptet kiváltani, stb. A járat 18 fő szállítására alkalmas, heti 3 alkalommal jár. 

A távolsági buszjáratokat tekintve buszmegálló 14 db van Harkányban Pécs, Drávaszabolcs és Siklós 

felé, és egy Autóbusz-pályaudvar. Vonat nem 

 közlekedik Harkányt érintően, egy nem működő vasútállomás van.   

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Mint korábban említettük Harkány szociális alapellátását, így az idősek nappali ellátását a Villányi 

Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el 2014. óta. Korábban érvényes működési 

engedéllyel működött az ÖNO, de az épület állagmegóvására és a törvény által előírt közegészségügyi 

feltételek biztosítására az Önkormányzatnak nem volt forrása, így a nappali ellátás megszűnt helyben.  

A harkányi idősek a kistérségi megállapodás szerint elvileg a villányi telephelyre tudnának járni, de 

tudomásunk szerint azt nem veszik igénybe. 

 

A fentiek mellett az elemző részben foglaltak alapján jól látható, hogy Harkány népessége öregszik. 

Ahhoz, hogy az idősek is hozzáférhessenek az egészséget megőrző programokhoz, a kötelező 

alapellátásokon kívül célszerű új, szűrővizsgálatokat, mentálhigiénés szolgáltatást is biztosító 
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programokat, tervet létrehozni. Ennek megoldása, fejlesztése nem csak az idősek egészségének 

megőrzéséhez járulhat hozzá, hanem a háziorvosi praxis gyakorlásáról is terhet vehet le. 

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

év 
65 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban 

részesülő időskorúak 

száma 

fő fő % 

2013 940 0 0% 

2014 1003 0 0% 

2015 1060 0 0% 

2016 1112 0 0% 

2017 n.a. 0 n.a. 

 

 

A 65 év feletti lakosok száma évről évre nő, 2016. évben 1112 fő volt. Nappali ellátásban egy fő sem 

részesül. Nyugdíjas klub viszont működik Harkányban, az idősek önmaguk működtetik, nagyon 

csekély mértékben az Önkormányzat anyagilag támogatja működésüket, illetve kedvezményes 

szállítási lehetőséget biztosít részükre igény esetén. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Harkányban számos rendezvényt tartanak, ezek a helyi hagyományokhoz kapcsolódó városi, vagy 

turisztikai rendezvények, általában szabad téren, a Zsigmondy sétányon megépült szabadtéri 

színpadnál zajlanak, bárki részt vehet ezeken, így az idősek is. Az idősek által működtetett 

hagyományőrző (Harka Dalkör) rendszeresen fellép ezeken a rendezvényeken. A Kulturális- és 

Sportközpont a Dalkör részére helyiséget biztosít a próbák illetve az együttlétek idejére. Ugyanígy a 

nyugdíjas klubnak is biztosítva van a havi alkalmakra a helyiség, ahol összejönnek rendszeresen. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Szűk körű felmérés alapján mondható, hogy a 65 év feletti korosztályból nagyon alacsonyra tehető 

azoknak a száma, akik rendelkeznek informatikai jártassággal, vagy rendszeresen használnák a 

számítógépet.  

 

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

 

Az idősek korosztálya vonatkozásában a településen 2018. január 01. napjától 2019. december 31. 

napjáig megvalósításra kerülő EFOP 3.7.3-16 Pályázat keretén belül lehetőséget kívánunk biztosítani 

arra, hogy az egyébként nem feltétlenül az e korosztályt megcélzó önfejlesztési, ismeretszerzési 

programokban részt tudjanak venni. A projektben megjelölt oktatások a célcsoport vonatkozásában 

elsősorban számítógépes ismeretek szerzése; tudatos pénzügyi magatartás kialakítása; angol és német 

nyelvi szakkör; gyógytorna; kompetenciafejlesztés keretén belül az önismeret, konfliktuskezelés, 

illetve kommunikáció fejlesztése; szőlészeti- és borászati ismeretterjesztés; környezetvédelmi 

szemléletformálás; sakktábor; közösségi konfliktuskezelő tábor pingponggal; szobrászati- és festészeti 

művészeti csoport létrehozása; irodalmi klub; főző klub; valamint egy több előadássorozatból álló 

szabadegyetem megszervezése. A tervezett programokból jól látható, hogy az azokon való részvétel az 

élet számos területére kiterjed, a holtig tartó tanulás szellemében nemcsak ismeretterjesztő, 

szemléletformáló eredménnyel jár, hanem aktív közösségépítő funkciót is szolgál. A fentiek mellett 
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nem elhanyagolható, hogy a programokon való részvétel lehetőséget biztosít arra, hogy az idősebb 

korosztály tagjai találkozzanak egymással. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A házi segítségnyújtás helyi rendszere nem 

kielégítő 

önkéntesek, diákok bevonása a házi 

segítségnyújtás rendszerébe 

nincs az idősek tekintetében releváns oktatási, 

ismeretszerzési lehetőség 

igények felmérése, adatgyűjtés, támogató 

programok feltérképezése, megvalósítása 

A háziorvosi ellátáson kívül nincs egyéb, 

rendszeres szűrővizsgálatot biztosító program 

Olyan támogatott, egészségügyi program 

feltérképezése, amely az általános ellátáson kívül 

ingyenesen hozzáférhető az idősebb korosztály 

részére 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Fogyatékosság fogalma: fogyatékos személy az, aki érzékszervi – így különösen látás-hallásszervi –  

mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

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

való aktív részvétel során. A fogyatékosság meghatározásáról a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezik. 

 

A Harkányban élő fogyatékosok pontos számáról nincs adatunk, de feltételezzük, hogy a fogyatékosok 

valamilyen szociális ellátásban részesülnek, így az ellátórendszerben láthatókká válnak, így a 

számukat illetően támaszkodhatunk a táblázatokban szereplő adatokra, melyek nagyrészt  

rendelkezésre állnak. 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 

száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2013 190 na 

2014 177 na 

2015 164 na 

2016 168 na 

2017 n.a. na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Fenti táblázat elkészítéséhez az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülőket 

illetően nem állt rendelkezésünkre adat, így a megváltozott munkaképességűek számára tudunk  

alapozni. A megváltozott munkaképességűek közül az ellátásban részesülők száma drasztikusan 

csökkent 2016-ra, a korábbi Esélyegyenlőségi Program vizsgálati időszakához képest kevesebb, mint a 

felére. Ennek elsődleges oka, hogy megváltoztak a megváltozott munkaképességűek ellátásaira 

vonatkozó szabályozások, ezért kikerültek sokan ebből a körből, viszont vélhetően valamilyen más 

ellátást, más néven, más jogcímen kapnak. 

 

 b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy 

szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-

megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A törvény hatálya tehát kiterjed 

valamennyi fogyatékos, illetve a foglalkoztatást hátrányosan befolyásoló egészségkárosodást 

szenvedett személyre, függetlenül attól, hogy munkaképességének csökkenése milyen mértékű. 

 

A tartósan egészségkárosodottak, valamint a fogyatékossággal élők elsődleges jövedelmi forrása a 

rokkantsági nyugdíj vagy a rokkantsági járadék. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve 

fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 

Megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatásban történő alkalmazására az 

önkormányzatnak nincs lehetősége, hiszen a megváltozott munkaképességűek mindegyike rendelkezik 

ellátással, így nem minősül aktív korú, ellátatlan személynek. 

 

2011. évben jelent meg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. 

törvény, melynek értelmében az addigi rokkantsági ellátásokban részesülők egészségi állapotának, 

illetve jogosultságának országos felülvizsgálatára került sor. A felülvizsgálat következtében jelentősen 

csökkent a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma országos szinten. 

Harkányi fogyatékos személy a vizsgált időszakban nappali ellátásban nem részesült. 

 

Nincs tudomásunk arról, hogy a fogyatékkal élőket hátrányos megkülönböztetés érné a foglalkoztatás 

területén.



59 
 

7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások 

  

Állami/önkormányzati Egyházi Civil  
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falugondnoki vagy tanyagondnoki 

szolgáltatás 
0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

étkeztetés 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

házi segítségnyújtás 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

családsegítés 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

közösségi ellátás szenvedélybetegek részére  0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

közösségi ellátás pszichiátriai betegek  

részére 
0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

támogató szolgáltatás 0 0 0 0         1 1 1 1         0 0 0 0         

nappali ellátás 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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Fenti táblából megállapíthatjuk, hogy a fogyatékkal élők részére Harkányban a szociális alapellátások 

közül a szociális étkeztetés, illetve családsegítés szolgáltatások elérhetők. Idősek nappali ellátást 

illetően Harkányban nincs telephely, legközelebb ez a szolgáltatás Siklóson érhető el a Kistérségi 

Társulás szervezésében. Támogató szolgálat a Kolping Támogató Szolgálattól igényelhető. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Harkányban nem tudunk ilyen programokról, vagy szolgáltatásokról, mely a fogyatékosok életvitelét 

támogatná. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 

pénzbeli ellátás 
Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 4 

Lakásfenntartási támogatás 11 

Ápolási díj 6 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 0 

Természetbeni ellátás   

Egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság 

Itt azokra a fogyatékos személyekre 

kérdezünk, akik az önkormányzat 

javaslatára, rászorultsági alapon kapnak 

TAJ kártyát az OEP-től.  

0 

Közgyógyellátás 

Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon 

jár, nem fogyatékos személyek rászorultsági 

alapon vehetik igénybe. Mivel a településen 

élő  fogyatékos személyek számának 

megállapítása nehéz, ez az adat is fontos 

mutató lehet.   

22 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott 

ellátások 
  

Fogyatékossági támogatás n.a. 

Rokkantsági járadék n.a. 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 0 

Közlekedési kedvezmény 20 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény n.a. 

Parkolási igazolvány 27 
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Forrás: helyi adatgyűjtés 

  

Az Önkormányzat által fogyatékosok részére nyújtott ellátások közül 2012-ben 4 személy szociális 

segélyt, 11 fő lakásfenntartási támogatást kapott, 6 fő ápolási díjban részesült. 

A közgyógyellátásban részesültek közül 22 fő volt fogyatékkal élő, közlekedési kedvezményt 20 fő 

vett igénybe. 

Az Önkormányzat igyekszik a rendelkezésére álló összes lehetőséggel támogatni a rászorultakat, így a 

fogyatékkal élőket is. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Akadálymentesítettség szempontjából nem mondható el lefedettség a harkányi közintézményeket 

tekintve. A legfőbb közintézmény az Önkormányzat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal épülete 

nincs akadály mentesítve, és infokommunikációs eszközökkel sincs ellátva. A Gyógyfürdőkórház 

akadálymentesített, kerekesszékkel megközelíthető, lift és mozgáskorlátozottak részére WC 

rendelkezésre áll. A Művelődési Háznál és az Egészségháznál csak rámpa van. 

A Gyógyfürdőben rendelkezésre áll 2 db lift, és mozgáskorlátozottak részére WC. A feljáróknál rámpa 

van, illetve az elmúlt években került beszerzésre egy rokkant kocsi emelő, amellyel az egyik 

gyógymedencét igénybe tudják venni. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó 
Rámpa 

Hangos 

tájékoztatás 
Indukciós hurok 

Tapintható 

információ 

Jelnyelvi 

segítség 
Egyéb 

oktatási 

intézmények 

alapfok I N N I N N N N N 

középfok                   

felsőfok                   

egészségügyi 

intézmények 

fekvőbeteg 

ellátás  
I N I I N N N N N 

járó beteg 

szakellátás 
I N I I N N N N N 

alapellátás N N N I N N N N N 

kulturális, művelődési 

intézmények 
N N N I N N N N N 

önkormányzati, közigazgatási 

intézmény 
N N N N N N N N N 

igazságszolgáltatási, rendőrség, 

ügyészség 
N N N N N N N N N 

szociális ellátást nyújtó 

intézmények 
I N I I N N N N N 

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

   



A Rendőrség épülete sem akadálymentesített. A Szociális Otthonban rámpa és lift van, illetve 

mozgáskorlátozottak részére mosdó. Egyetlen középületben sem valósul meg az infokommunikációs 

akadálymentesítettség. 

Az Óvoda illetve az Iskola épületénél rámpa van. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakveze

tő sáv 

Mozgáskorlátozott

ak részére mosdó 

Rámp

a 

Hangos 

tájékozta

tás 

Indukc

iós 

hurok 

Tapinth

ató 

informá

ció 

Jelnye

lvi 

segítsé

g 

Egy

éb 

A foglalkoztató neve 

és a foglalkoztatás 

jellege 

I N I I N N N N   

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást 

végző vállalkozásoknál 

      

Az egyik legnagyobb munkáltató, a Gyógykórház adatait vettük figyelembe a fenti tábla során. Ezek szerint 

a Kórház rendelkezik lifttel, rámpával, illetve mozgáskorlátozottak részére mosdóval.  

A Gyógyfürdőben 2 db lift, rámpa, mozgáskorlátozott WC, illetve a gyógymedencébe rokkant kocsi 

beemelővel rendelkeznek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben 

  

Igen/nem 

Lif

t 

Vakvezet

ő sáv 

Mozgáskorlátozott

ak részére mosdó 

Rámp

a 

Hangos 

tájékoztat

ás 

Indukci

ós hurok 

Tapinthat

ó 

informáci

ó 

Jelnyel

vi 

segítség 

Egyé

b 

Közterület 

(utca/járda, 

park, tér) 

N N N N N N N N N 

Helyi és 

távolsági 

tömegközleked

és N N N N N N N N N 

Buszpályaudva

r, buszvárók N N N N N N N N N 

Vasútállomás                   

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától 

és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől 

 

A közterületek nincsenek akadálymentesítve. Sem vakvezető sáv, sem infokommunikációs eszközök nem 

vehetők igénybe közterületen. A közlekedés során is azt tapasztaltuk, hogy a buszokra kerekes székkel 

közlekedő, vagy súlyosabban mozgáskorlátozott nem tud felszállni a magas rámpa miatt. A buszpályaudvar 

és a buszvárók sem akadálymentesítettek. A Vasútállomás jelenleg nem üzemel. 

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
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Harkányban nem áll rendelkezésre fogyatékosok számára helyi szolgáltatás, sem speciális közlekedési 

megoldás, sem fogyatékosok nappali intézménye. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A településen nincs tudomásunk pozitív diszkriminációról 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

a közintézmények akadálymentesítése során a 

település ért el eredményeket, de a 

közintézmények egyelőre csak részben 

akadálymentesítettek 

pályázati források keresése az épületek 

akadálymentesítésére 

A helyi egészségügyi alapellátás bővítése 

szükséges a szellemi- és testi fogyatékkal élők 

ellátása, fejlesztése tekintetében 

Egészségügyi alapellátás bővítése a 

meghatározott problémakör vonatkozásában 

HEP fórumon beazonosított probléma HEP fórumon megjelölt megoldási stratégia 

 

 

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

felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

A Fontos Vagy Nekünk Egyesület 2012. decemberében alakult. Működési területe Siklós-Villány-Harkány 

térsége. Legfőbb tevékenysége az esélyegyenlőség szempontjából meghatározó célcsoportokkal való 

együttműködés, az ő segítésük, esélyegyenlőségük biztosítása (tevékenysége bővebben lásd: 

www.fontosvagynekunk.hu). Rövid működése alatt már meghatározó eredményeket tud felmutatni az 

egyesület. Húsvét hetében nyilvános passiójátékkal kedveskedtek a működési területükön élőknek, melynek 

bevételéből rászoruló családokat támogattak. Sorra látogatták a működési területen lévő szociális 

intézményeket, ahol az otthonok lakóinak adtak színvonalas zenés-verses műsort. A programsorozatot a 

Nagytótfalui Református templomban tartott jótékonysági koncert zárta. 2013. év májusában 200 rászoruló 

gyermeknek tartottak élménydús gyermeknapot Nagyharsányban, ahol egész napos ellátásban és kisebb 

tartós élelmiszercsomagban is részesültek a gyerekek. Megvalósult már szintén rászoruló gyermekek 

táboroztatása Nagytótfaluban, több napos karácsonyi vásár kulturális programokkal színesítve Siklóson. 

Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, megragadva minden alkalmat a rászorulók (családok, 

gyerekek, idősek stb.) támogatására.  

 

Siklósi telephellyel működik az Új Esély Közhasznú Egyesület, és a siklósi kistérségből, így Harkányból is 

fogad olyan ügyfeleket, akik a munkaerő-piaci problémáikkal keresik meg őket.  

 

Harkányban önsegítő szerveződés működik, alapítványi rendszerben. A Művelődési Ház ad otthont az évente 

rendszeresen megrendezésre kerülő Alapítványi Bálnak, amely az Általános Iskola, az Óvoda, a Sportkör, és 

a Könyvtár javára, forgórendszerben juttatja az alapítványi összeget. 

 

Harkányban több kultúrát, hagyományt őrző önszerveződés van. Ezeknek a szerveződéseknek nem csak a 

hagyományok megőrzése a célja, hanem az örömteli közösségi élet megteremtése, megőrzése is. 
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A Harkányi Turisztikai Egyesület 2007-ben jött létre. Az Egyesület célja, hogy segítse a harkányi turisztikai 

szolgáltatókat a minél sikeresebb és hatékonyabb működésben. Az Egyesület pályázatokon nyert 

eszközeivel, szakmai dokumentációk elkészítésével, prospektusokkal, kiadványokkal segíti a vállalkozásokat 

abban, hogy minél több vendéget vonzzanak Harkányba, így a befolyt adókkal hozzá tudnak járulni Harkány 

gazdasági helyzetének javulásához, és a befolyt adók visszaforgatásával az Önkormányzat meg tudja 

valósítani a város infrastrukturális és jóléti fejlesztéseit. 

 

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

 

Harkány Város Önkormányzata jó kapcsolatot ápol a nemzetiségi önkormányzatokkal, segíti azok munkáját. 

A Horvát és a Német nemzetiségi önkormányzat vezetői aktívan részt vesznek a város kulturális életében, és 

segítik az Önkormányzat munkáját. Az Önkormányzat jó partnerségi viszonyban van a Turisztikai 

Egyesülettel, és szívesen együttműködik minden olyan civil szervezettel, mely céljaival Harkány 

felemelkedését segíti elő. Az Önkormányzat kiegyensúlyozott viszonyt ápol az egyházi szereplőkkel is. 

Minden évben egy alkalommal megrendezésre kerül, és nagy sikernek örvend a Horvát-nap (Táncház), 

illetve a Német Nemzetiségi Est. 

 

 

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

 

Harkány a vonzáskörzetében számos önkormányzattal partnerségi, illetve feladat-ellátási kapcsolatban van. 

Így pl. 12 település Önkormányzattal együttműködik az orvosi ügyelet ellátásában, szintén intézményi 

társulásban tartja fenn az általános iskola és óvoda működését. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Az egyes nemzetiségek –az alacsony számú közösségeikből fakadóan is- szoros kapcsolatot tartanak fenn 

egymással. A családok jól ismerik egymást, összetartóak, és segítik egymást. Rendszeresen összejárnak a 

kisgyermekes családi, baráti társaságok, és tudnak egymásra támaszkodni személyes probléma esetén is.  

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat partnerséget vállalt az esélyegyenlőségi program intézkedéseinek 

megvalósításában, és a program készítésében. 

A településen működő nemzetiségi önkormányzatok tehát ápolják az általuk képviselt nemzetiségek 

hagyományait, részt vesznek a város közösségi életében, rendezvényeket szerveznek és gyakorolják a 

nemzetiségek jogairól szóló törvényben a nemzetiségeknek biztosított egyetértési és véleményezési jogokat. 

 

A harkányi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi választások után alakult, jelenleg 4 testületi tagból 

áll. Mind a négy fő horvát anyanyelvű, beszéli és használja a nyelvet. A horvátság Harkányba az évek során 

költözött be a környező horvát településekből valamint nagy része a Drávamentéről. A beköltözött lakosság 

legtöbbje beszéli anyanyelvét és őrzi szokásait, hagyományait. Minden hónapban egyszer klubdélutánt 

szerveznek, ahol meghívott előadók irodalmi, népismereti előadásokat tartanak, valamint népszokásokat, 

hagyományokat elevenítenek fel, gyakorolják anyanyelvüket. Három éve alakították meg vegyes kórusukat, 

melynek kb. 18 állandó tagja van. Évente 10-15 alkalommal lépnek fel úgy szűkebb környezetünkben, mint 

Horvátországban. Rendszeres szereplői Harkány város rendezvény sorozatának, mint pl: Gasztronómiai 

Fesztivál, Szüreti Fesztivál. Kórusuk eredeti népviseletben lép fel. Sokan otthonról a nagyszülőktől hozták a 

népviseletet, akik pedig nem rendelkeztek vele, azok számára pályázaton elnyert támogatásból készítették el. 

 

Törekednek arra, hogy anyanyelvükön ne csak beszélgessenek, énekeljenek, táncoljanak, hanem 

imádkozhassanak, és misét hallgassanak. 15. éve minden hónap utolsó péntekjén horvát szentmisét tartanak a 

helyi katolikus templomban. Vegyeskórusukkal itt is helyt állnak, ahogy a Város kulturális rendezvényein. 

Kisebbségük aktivitása nem csak felnőttekre terjed ki. Helyi általános iskolánkban horvát nyelvet is 

oktatnak, heti három alkalommal. Több mint 60 diák tanulja a nyelvet. Horvát táncokat és énekeket tanítanak 

meg nekik, hagyományaikkal megismertetik őket. A Harkányi Óvodában heti egy foglalkozást tartanak 

horvát nyelven, papír, írószer, mesekönyv ellátásban részesítik őket. A Szociális Otthon lakóit is támogatják, 

illetve a horvát nyelvet tanulókat ingyenes nyelvtankönyvvel támogatják, a jó tanulók kedvezményes horvát 

táborozáson vehetnek részt. 
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Harkány nem egy tipikusan német nemzetiségek által lakott település. Értjük alatta, hogy nem azon 

települések sorába tartozik, ahová Mária Terézia a török uralom után, betelepítette Németország területéről a 

német ajkú lakosságot. A II. Világháború után Harkányban, alig volt német ajkú lakosság, de a kitelepítési 

dokumentumok szerint egy családot említenek, akik a mai város területéről ki lettek telepítve.  

A ma itt élő német ajkú lakosság az egész ország területéről a németek által lakott településekről került ide, 

leginkább a 60-70-s években, amikor Harkány nagyobb fejlődésnek indult és az ide költözők az 

idegenforgalomban látták a lehetőségét annak, hogy házaikat a turistáknak kiadva jussanak plusz 

bevételekhez, és itt kamatoztassák az otthonról hozott nyelvtudásukat. A 2006-ban megalakult Német 

Kisebbségi Önkormányzattal megpróbálták ezt a sok helyről érkezett, egy nemzetiséghez tartozó réteget 

összehozni, megismertetni egymással, mert szeretnék pontosan látni, hogy ki az, aki német nemzetiségnek 

vallja magát. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint, Harkányban 247 fő vallotta magát német 

nemzetiségűnek. Aktív tagjaik, akik rendszeresen részt vesznek rendezvényeiken, összejöveteleiken, 70-80 

főre tehető. 

 

Nincsenek feszültségek a nemzetiségek között, tisztelik egymást és egymás hagyományait, látogatják 

egymás nemzetiségi rendezvényeit is. Sok esetben pont két különböző nemzetiség tagja alkot egy párt az 

életben, de baráti társaságoknál is előfordul, hogy több nemzetiség alkot összetartó társaságot.  

Az óvodában (német nemzetiségi csoport), az iskolában lehetőség van a nemzetiségi nyelvek tanulására. 

Azok a családok, akik valamely nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, igyekeznek gyerekeiket is 

megtanítani erre a második anyanyelvre, hogy ezzel is erősítsék a nemzetiséghez tartozás érzését. Már kicsi 

korban megtanítják gyerekeiket a nemzetiség táncaira és az egyes ünnepekhez kapcsolódó szokásokra. 

Pedagógusaik is nagy hangsúlyt fektetnek hagyományaik ápolására, megismertetésére, pl. Márton napkor. 

 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Az évente megrendezett Alapítványi Bálon befolyt összeg a gyermekek nevelési, oktatási intézményeire 

fordítódik, illetve kulturális és sporttevékenységekre. 

 

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

 

A két legnagyobb munkáltató Harkányban, a Gyógyfürdő Zrt, illetve a Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház Nkft. akadálymentesítettsége a legmagasabb szintű Harkányban. A többi for-profit 

szereplőről a helyi esélyegyenlőségi feladat ellátása kapcsán nem rendelkezünk információval. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

Harkány Város Önkormányzata a HEP előkészítésével kapcsolatos Fórumot megtartotta a témában érintett 

szereplők bevonásával (civil, nemzetiségi, oktatási-nevelési, építési hatósági, szociális és egészségügyi 

alapellátási, fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezete, nyugdíjas klub, idősek önszerveződő köre, stb.). 

Rendszeresen konzultáltunk a bevont partnerekkel személyesen, telefonon, illetve elektronikus levelezés 

útján is. 

A HEP elkészítésében közreműködtek az Önkormányzati Hivatal szociális, igazgatási, műszaki, pénzügyi és 

munkaügyi területen dolgozó köztisztviselői is, illetve a Város Jegyzője. 

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottsága megtárgyalta a HEP-et 

és azt elfogadásra javasolta. 

 

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

szolgáló eszközök bemutatása. 
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Az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot a város honlapján közzé fogjuk tenni, így az bárki számára 

megismerhető lesz. A későbbi adatgyűjtésbe, az adatok pontosításába, illetve az intézkedési terv 

végrehajtásában önkéntesek jelentkezését a lakosság részéről elfogadunk. 
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1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

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 

1. Magas a szakképzettség nélküliek száma 

az álláskeresők között 

 

2. Jelenleg nincs olyan komplex program, 

amely az álláskeresők kompetenciáinak, 

ismereteinek bővítésével segítené a 

térségben való elhelyezkedésüket 

1. Felnőttképzési, átképzési lehetőségek 

feltérképezése 

 

2. A helyben regisztrált álláskeresők 

számára olyan fejlesztő, közvetítő 

programok felkutatása, amely hatékonyan 

segíti elhelyezkedésüket, érvényesülésüket a 

térségben 

Gyermekek 

1. A gyermekek nappali szabadidő aktív 

eltöltése lehetőségeinek bővítése 

2. A gyermekek, mint a jövőben 

veszélyeztetett csoport 

környezettudatosításának fejlesztésére 

jelenleg nincs lehetőség 

3. hátrányos helyzetű gyermekeknek 

jelenleg nincs lehetőségük külföldi 

kirándulásra, üdülésre, 

1. Pályázatok, forrás felkutatása annak 

érdekében, hogy a gyermekek a 

szabadidejüket közösségben, aktívan 

tölthessék el az óvodán/iskolán kívül 

2. A helyi gyermekek környezet-

tudatosságának erősítése lehetőségeinek 

felkutatása helyben szervezett programokkal 

 

3. Intézményen belüli lehetőségek 

felkutatása a hátrányos helyzetű gyermekek 

üdültetésére 

Nők  

 

1. A nőket ért erőszak körében ismertté vált 

esetek száma nagyon alacsony a lakosság 

számához viszonyítva. Előfordulhat, hogy 

ennél jóval magasabb a látens családon 

belüli erőszakos cselekmények száma. 

 

2. A nők egy jelentős részének háztartási, 

gyermeknevelési ismeretei a térségben 

működő családsegítő szolgálat véleménye 

alapján nem kielégítő, így célszerű 

közösségépítő, csoportos foglalkozást, 

ismeretbővítést megcélzó program 

megszervezése 

 

 

1. Célszerű együttműködést létrehozni a 

családon belüli erőszak felderítésére 

 

 

 

 

2. Olyan programok felkutatása, amely a 

nők háztartási ismereteit, a kismamák 

gyermekgondozási, nevelési ismereteit 

bővíti 

Idősek 

1. Házi segítségnyújtás nem működik 

megfelelően 

 

 

2. nincs az idősek tekintetében releváns 

oktatási, ismeretszerzési lehetőség 

 

 

1. Önkéntesek, diákok bevonása a házi 

segítségnyújtás helyi rendszerébe 

 

 

2. Az idősebb korosztályt megcélzó oktatási, 

önfejlesztési, közösségteremtő programok 

felkutatása 
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3. A háziorvosi alapellátáson kívül nincs az 

idősek által is igénybe vehető, ingyenes 

kiegészítő (szűrővizsgálatok, mentálhigiénés 

szolgáltatás, stb.) egészségügyi program 

3. Olyan támogatott, ingyenesen 

hozzáférhető egészségügyi program 

megszervezése, amely az idős korúak által is 

igénybe vehető 

Fogyatékkal 

élők 

1. A közintézmények csak részben 

akadálymentesítettek 

 

2. a helyi egészségügyi alapellátás nem 

nyújt megfelelő segítséget a szellemi- és 

testi fogyatékkal élő személyeknek 

1. pályázati források keresése az épületek 

akadálymentesítésére 

 

2. A helyi egészségügyi alapellátás bővítése 

speciális szakemberekkel, akik megfelelő 

ellátást, fejlesztést tudnak nyújtani a 

fogyatékkal élő személyek részére 

 

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. Felnőttképzési, átképzési lehetőségek 

feltérképezése 

 

2. A helyben regisztrált álláskeresők 

számára olyan fejlesztő, közvetítő 

programok felkutatása, amely hatékonyan 

segíti elhelyezkedésüket, érvényesülésüket a 

térségben  

 

1.  Önkormányzati dolgozók, Siklósi JH 

Foglalkoztatási Osztály 

Felelős: Jegyző 

 

2. Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, Vállalkozók, álláskeresők, Harkányi 

Turisztikai Egyesület, térségi munkaerő 

közvetítő társaságok 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Gyermekek 

1. Pályázatok, forrás felkutatása annak 

érdekében, hogy a gyermekek a 

szabadidejüket közösségben, aktívan 

tölthessék el az óvodán/iskolán kívül 

2. A helyi gyermekek környezet-

tudatosságának erősítése lehetőségeinek 

felkutatása helyben szervezett 

programokkal 

 

3. Intézményen belüli lehetőségek 

felkutatása a hátrányos helyzetű gyermekek 

üdültetésére 

1. Önkormányzat dolgozói, Óvoda és Általános 

Iskola vezetői, a térségben működő 

civilszervezetek, Harkányi Kulturális és 

Sportközpont 

Felelős: Polgármester, önkormányzat dolgozói, 

Jegyző 

 

2. Óvodavezető, Iskola-igazgató, helyi 

civilszervezetek 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

3. Iskola, Óvoda, helyi civilszervezetek 

Felelős: Jegyző 

Nők 

2. Célszerű együttműködést létrehozni a 

családon belüli erőszak felderítésére 

 

2. Olyan programok felkutatása, amely a 

nők háztartási ismereteit, a kismamák 

gyermekgondozási, nevelési ismereteit 

bővíti 

 

2. Siklósi Rendőrkapitányság, Harkányi 

Rendőrőrs, védőnők, háziorvosok 

Felelős: Polgármester 

2. Polgármester, önkormányzat dolgozói, 

védőnők, helyi civilszervezetek 

 

Idősek 

1. Önkéntesek, diákok bevonása a házi 

segítségnyújtás helyi rendszerébe 

 

2. Az idősebb korosztályt megcélzó 

oktatási, önfejlesztési, közösségteremtő 

programok felkutatása 

 

1. Nyugdíjas Klub, Kitaibel Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola, környező 

iskolák, Pécsi Tudományegyetem 

 

2. Nyugdíjas Klub, Harkányi Kulturális- és 

Sportközpont, Horvát és Német NÖ, 

önkormányzat dolgozói, helyi civilszervezetek 
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3. Olyan támogatott, ingyenesen 

hozzáférhető egészségügyi program 

megszervezése, amely az időskorúak által is 

igénybe vehető 

Felelős: Harkányi Kulturális és Sportközpont 

 

3. háziorvosok, önkormányzat dolgozói 

Felelős: Jegyző 

Fogyatékkal 

élők 

1. Pályázati források keresése a könyvtár 

akadálymentesítésére 

 

 

2. tárgyalások kezdeményezése a helyi 

egészségügyi alapellátásban résztvevőkkel 

1. Önkormányzat Műszaki Osztálya, pénzügyi 

osztályvezető 

Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, 

Jegyző 

 

2. Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, 

Jegyző 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a helyi társadalom elfogadott, egyenrangú tagjai. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők minden segítséget, tudást, eszközt megkapjanak a 

körülményeik javítására, hogy ők is teljesebb életet élhessenek, hogy szakmához jussanak, így növelve 

munkaerőpiaci esélyeiket. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges fejlődését, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké 

válhassanak, hogy a szülők munkavégzését megkönnyítve a gyermekek biztonságos nappali felügyeletben 

részesülhessenek. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségére és az aktív, tevékeny időskor lehetőségeinek 

megteremtésére. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a bölcsődés korú gyermekek felügyeletének biztosítását az anyák 

munkavállalási lehetőségeinek javítása érdekében, illetve a családon belüli erőszak látens eseteinek 

feltárását. 

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élők számára akadálymentesített közintézmények és 

közlekedési eszközök álljanak rendelkezésre, hogy fogyatékossággal élők terhei tovább ne növekedjenek, 

hanem életkörülményeik javuljanak. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések: 

 

Intézkedés címe: 
 

I/1. Felnőttképzési, átképzési lehetőségek feltérképezése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Magas a szakképzettség nélküliek száma az álláskeresők között 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2019. december. A Harkányban működő vállalkozások 3-5 éven belül 

várható szakképzett munkaerő-igényeinek feltérképezése 

Középtáv: 2021. január. A szakképzettséget biztosító felnőttképzési intézmények 

felkutatása, kapcsolatfelvétel, az álláskeresők igényeinek figyelembe vételével 

átképzés, illetve szakképzés ajánlat adása az álláskeresők részére 

Hosszú táv: 2022. szeptember. Álláskeresők beiskolázása, szakképzések 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Szakképzett munkaerő-igény feltérképezése Harkányban 

2. Álláskeresők szakképzési igényeinek feltérképezése 

3. Felnőttképző intézmények, átképzési lehetőségek felkutatása 

4. Álláskeresők információval történő ellátása 

5. Helyi felnőttképzés megszervezésében közreműködés 

Résztvevők és 

felelős 

Munkaügyi Hivatal, Vállalkozások, álláskeresők, Harkányi Turisztikai Egyesület. 

Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 
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Partnerek 
Vállalkozások, Munkaügyi Központ, álláskeresők, Harkányi Turisztikai 

Egyesület 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2019. december: Vállalkozások várható munkaerőigényeinek begyűjtése 

2. 2020. szeptember: Álláskeresők szakképzési igényeinek feltérképezése 

3. 2021. január: Az igényekhez felnőttképző intézmény megkeresése 

4. 2021. augusztus: Információk megadása az álláskeresői, és a munkaerő-igénylő 

részére 

5. 2022. szeptember: Felnőttképzés megszervezésében közreműködés 

6. Felnőttképzésben részt vettek nyilvántartása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: A Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával szorosabb 

együttműködés kialakítása, a helyi, munkaerőt igénybe vevő vállalkozások 

feltérképezése 

Középtáv: Felhasználható források (pályázati; önerő) feltérképezése a cél 

érdekében 

Hosszú táv: 2021. szeptemberében képzések indítása 

Fenntarthatóság: folyamatosa nyomonkövetés 

 

Dokumentumok: levelezések, igényeket összesítő táblázatok. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával annak leterheltsége miatt 

nem lesz hatékony a kapcsolatfelvétel, az érintett célcsoportra jellemző inaktivitás 

veszélyezteti a program sikerességét 

Szükséges erőforrások 
Kapcsolatfelvétel az önkormányzat dolgozói által, pályázati lehetőségek és 

civilszervezetek megkeresése, elsősorban humánerőforrás szükséges 

 



 72 

 

Intézkedés címe: 
I/2. A helyben regisztrált álláskeresők számára fejlesztő, közvetítő 

programok felkutatása, finanszírozása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Jelenleg nincs olyan komplex program, amely az álláskeresők 

kompetenciáinak, ismereteinek bővítésével segítené a térségben való 

elhelyezkedésüket  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2019. A helyben regisztrált munkakeresők egyéni felmérése, erősségek, 

fejlesztendő területek meghatározása 

Középtáv: 2020. január. Olyan szervezet, szakember bevonása a finanszírozási 

lehetőségek felkutatásával, aki, vagy amely feladata az álláskeresők 

menedzselése, fejlesztése 

Hosszú táv: 2021. Helyi vállalkozások bevonása, a munkaerő kereslet és kínálat 

egymáshoz való közvetítése, az elhelyezkedés segítése  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. kapcsolattartás a regisztrált álláskeresőkkel 

2. Álláskeresők egyéni kompetenciáinak felmérése 

3. Közvetítő, fejlesztő aktív bevonása 

4. Az álláskeresők és a helyi vállalkozások közötti kapcsolódási pontok 

meghatározása 

5. Álláskeresők fejlesztése, programok, közös fórumok szervezése 

Résztvevők és 

felelős 

Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Vállalkozók, álláskeresők, 

Harkányi Turisztikai Egyesület, térségi munkaerő közvetítő társaságok 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Partnerek 
Vállalkozások, Siklósi JH Foglalkoztatási Osztály, álláskeresők, Harkányi 

Turisztikai Egyesület, munkaerő közvetítő 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2019. december: regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolat felvétele 

2. 2020. január: szakember, munkaerő közvetítő bevonása 

3. 2020. december: az álláskeresők kompetenciáinak meghatározása 

4. 2021. augusztus: továbbképzési lehetőségek feltérképezése, pályaorientáció 

meghatározása 

5. 2021. december: helyi vállalkozások aktív bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: 2019. december: pontos számadat a helyben regisztrált álláskeresőkről 

Középtáv: 2020. január: a kompetencia fejlesztés és a közvetítés tekintetében 

szakértelemmel rendelkező társaság, vagy szakember bevonása 

Hosszútáv: 2021. december: a Bevont szakember/társaság fejleszt, menedzsel, 

közvetít a munkavállalók és a helyi vállalkozások között 

Folyamatos nyomon követése a folyamatnak. 

 

Dokumentumok: Levelezések, szerződések, nyilvántartás 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A regisztrált álláskeresők inaktivitása miatt csökkenhet a célok elérése. A 

megbízott közvetítő, fejlesztő nem ér el mindenkit, nehéz mozgósítani a 

célcsoportot. A helyi vállalkozások a vállalkozói kultúra miatt szintén inaktívak 

lehetnek. Az inaktivitás csökkentésére átfogó pr tevékenység folytatása, a 

program népszerűsítése hirdetések, a közösségi média, valamint szájhagyomány 

útján 

Szükséges erőforrások Munkaerő, a szakember/ek bevonására finanszírozási lehetőség 
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II. A gyermekek esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések: 

 

 

Intézkedés címe: 
II/1. Közösségi tér kialakítása az ifjúság részére 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A gyermekek nappali szabadidő aktív eltöltése lehetőségeinek bővítése 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú: 2018. augusztus: közösségszervező bevonása  

Középtávú: 2018. december: a közösségi tér létrehozása 

Hosszútávú: állandó: a közösségi tér fenntartása, állandó fejlesztése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. közösségszervező felkutatása, megbízása 

2. a célcsoport megszólítása, aktív bevonása 

3. az aktívan résztvevő közösség céljainak megfogalmazása 

4. a közösségi tér kialakítása, annak promotálása, új fiatalok bevonása 

5. Programok szervezése, önszerveződés fenntartása, fejlesztése 

Résztvevők és 

felelős 

Harkányi Kulturális és Sportközpont, Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Harkányi Óvoda,  

felelős: Jegyző, Polgármester 

Partnerek helyi civilszervezetek, Iskola és óvoda, HKSK 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2018. augusztus: Közösségszervező megbízása 

2. 2018. december: résztvevők megszervezése, alapvető célok megfogalmazása 

3. 2019. június: közösségi tér létrehozása, működési feltételeinek biztosítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: 2018. augusztus: közösségszervező megbízási szerződésének aláírása 

Középtáv: 2018. december: elfogadott célok közzététele 

Hosszútáv: 2019. június: közösségi tér működésének megkezdése, 

programtervezetek elfogadása 

 

Folyamatos nyomonkövetés. 

 

Dokumentumok: megbízási szerződés, közzétett célok 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A célcsoport nehezen megszólítható, mozgósítható a kialakult szokásaik 

megváltoztatása nehéz feladat – húzószemélyek „nevelése”, akik példaként 

szolgálhatnak, a célcsoport tagjai tudják megszólítani egymást elsősorban 

Szükséges erőforrások Munkaerő, pályázati forrás előteremtése 
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Intézkedés címe: II/2. A helyi gyermekek környezet-tudatosságának erősítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A gyermekek, mint a klímaváltozás miatt veszélyeztett célcsoport ismeretei 

bővítésének szükségessége 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2018. december. Olyan program felkutatása, amely alkalmas a 

célcsoport szemléletformálására 

Középtáv: 2019. május. programok, foglalkozások szervezése a témában 

Hosszútáv: 2019. december. Tanulságok levonása, esetleges folytatás 

feltérképezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Civilszervezetek, programok felkutatása. 

2. Iskola, óvoda bevonása 

3. Források felmérése 

4. programok szervezése 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, védőnők, Óvodavezető, Iskola-igazgató. Felelős: Polgármester 

Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Harkányi Óvoda, Kitaibel Pál Általános Iskola, Szebb Jövőért Alapítvány 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2018. december. Program felvázolása 

2. 2019. május. Szemléletformáló programok megvalósítása 

3. 2019. december. A program sikereinek, kudarcainak tanulsága, a folytatás 

lehetőségének tervezése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1. Források feltérképezése 

2. Programok megszervezése. 

3. Helyi civilszervezetek, Iskola és óvoda bevonása. 

4. Tanulságok levonása 

5. Folytatás lehetőségeinek megfogalmazása 

 

Dokumentumok: Megkeresések, Pályázatok, Program anyagai. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forrás hiány miatt célszerű pályázati forrást felkutatni 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő. Állami, önkormányzati, pályázati források. 
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Intézkedés címe: II/3. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése idegen nyelvi területen 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A hátrányos helyzetű családoknak nem áll módjában, hogy gyermekeik 

külföldi üdülésen vehessenek részt 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2019. június. Olyan forrás felkutatása, amely alkalmas a célcsoport 

külföldi útjának finanszírozására 

Középtáv: 2019. A külföldi utaztatás, vagy utaztatások megtervezése 

Hosszútáv: 2020. augusztus. A hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésének 

megvalósítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Forrás felkutatása 

2. Az üdültetés megszervezése 

3. Az üdültetés végrehajtása 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, Iskola-igazgató, helyi civilszervezetek Felelős: Polgármester 

Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek 
Harkányi Óvoda, Kitaibel Pál Általános Iskola, helyi kisebbségi önkormányzatok, 

Harkányi Turisztikai Egyesület 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2019. június. Forrás felkutatása 

2. 2019. december. A külföldi üdülés megszervezése 

3. 2020. augusztus. A külföldi üdülés végrehajtása idegen nyelvterületen 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1. Források feltérképezése 

2. Utazás megszervezése 

3. Utazás lebonyolítása 

4. Beszámoló tartás 

 

Dokumentumok: Megkeresések, Pályázatok, Program anyagai. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forrás hiány miatt célszerű pályázati forrást felkutatni 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő. Állami, önkormányzati, pályázati források. 
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III. A nők esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések: 

 

 

Intézkedés címe: III/1. Együttműködést létrehozni a családon belüli erőszak felderítésére 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A nőket ért erőszak körében ismertté vált esetek száma nagyon alacsony a 

lakosság számához viszonyítva. Előfordulhat, hogy ennél jóval magasabb a 

látens családon belüli erőszakos cselekmények száma. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2019. március. Együttműködés kialakítása a Rendőrséggel 

Középtáv: 2019 december. Látens esetek felderítése, gyűjtése 

Hosszútáv: 2020. február. Intézkedési terv készítése a családon belüli erőszak 

visszaszorítására, a nők védelmére. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Látens esetek felderítésére együttműködés kialakítása a Rendőrséggel 

2. Látens esetek felderítése, gyűjtése 

3. A látens esetek nagy száma esetén intézkedési terv készítése a családon belüli 

erőszak visszaszorítására, a nők védelmére. 

Résztvevők és 

felelős 

Rendőrök, háziorvosok, védőnők. Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, 

Jegyző 

Partnerek Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Rendőrőrs. 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2019. március: Együttműködés kialakítása 

2. 2019. december: Látens esetek felderítése, gyűjtése 

3. 2020. február: Intézkedési terv készítése a családon belüli erőszak 

visszaszorítására, a nők védelmére. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtávú: Együttműködés létrejötte 

Középtávú: Esetek felderítése, gyűjtése 

Hosszútávú: Intézkedési terv elkészítése 

 

Dokumentumok: együttműködés tárgyában levelezések. A rendőrség jelentései. 

Intézkedési terv. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Ha a látens esetek nem felderíthetők. A nők a szégyenérzet és a családi integritás 

megőrzése miatt nem együttműködők.  

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő.  
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Intézkedés címe: III/2. Nők háztartási- és gyermeknevelési ismereteinek bővítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A helyi, hátrányos helyzetű nők, kismamák körében tapasztalt ismeret és 

gyakorlat hiány veszélyezteti a családok integritását, a közvetlen környezet 

tisztán tartását, ezáltal a gyermekek és kismamák egészségét 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2018. decemberig: Pályázati forrás felkutatása 

Középtáv: 2019. március: Az oktatásban résztvevők felkutatása, megbízása, 

programok megtervezése 

Hosszútáv: 2020. június. A tervezett programpontokon való végighaladással 

átfogó képzés nyújtása a hátrányos helyzetű nők, kismamák részére 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Pályázati források felkutatása 

2. Az oktatók, közösségszervezők megbízása 

3. Komplex program kidolgozása, amely a fenti célcsoportot célozza meg  

4. Oktatások, közös foglalkozások megtartása 

Résztvevők és 

felelős 

Harkányi Kulturális- és Sportközpont, védőnők, oktatók 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Partnerek Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Harkányi Kulturális- és Sportközpont 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2018. december: Pályázatok felkutatása 

2. 2019. március: szakemberek felkutatása, megbízása, programpontok 

kidolgozása 

3. 2020. június: Oktatások, foglalkozások megtartása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtávú: Együttműködés létrejötte 

Középtávú: Programpontok, célok meghatározása 

Hosszútávú: Átfogó oktatás, foglalkozások megtartása, tanulságok levonása 

 

Dokumentumok: együttműködés tárgyában levelezések. megbízási szerződések, 

célok, programok kidolgozása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A szükséges forrás, szakember felkutatása nehézséget okozhat. Célcsoport 

nehezen megszólítható – pályázatírók munkája, közösségi média felhasználása 

segíthet eljutni a célcsoport tagjaihoz  

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 
 

IV. Az idősek esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések: 

 

Intézkedés címe: IV/1. Házi gondozás bővítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az idősek gondozásával foglalkozó szociális munkások kapacitása nem teszi 

lehetővé a házi gondozás szakszerű, szükséges és elégséges ellátását 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2019. március: Igények és források felmérése 

Középtáv: 2019. szeptember. A házi gondozás bővítése diákok, önkéntesek 

bevonásával, a szükséges oktatás megtartásával 

Hosszútáv: 2020. március. Önkéntesek és diákok bevonása a házi gondozás 

redszerébe 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Igények felmérése az idősek körében. 

2. Források felmérése az állami, önkormányzati költségvetésben 

3. Önkéntesek keresése, a környező iskolák megkeresése 

4. Oktatás tartása 

5. A házi gondozás intézményes ellátásának kibővítése a jelentkező 

önkéntesekkel és diákokkal 

Résztvevők és 

felelős 

Nyugdíjas Klub vezetője, környező iskolák, szociális munka hallgatók, 

önkéntesek, helyi civilszervezetek, Pécsi Tudományegyetem 

Felelős: Polgármester, Jegyző, iskola igazgató, kórház igazgató 

Partnerek 
Nyugdíjas Klub, Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Pécsi Tudományegyetem környező iskolák, helyi civilszervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2019. március. Igények és források felmérése 

2. 2019. szeptember. A programba jelentkező önkéntesek, diákok, hallgatók 

részére oktatás 

3. 2020. március. A programba bevont önkéntesek megkezdik a házi gondozásban 

való közreműködésüket 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: Igények felmérése, és források kutatása megtörténik. 

Középtáv: A szakszerű ellátáshoz szükséges oktatás megszervezése. 

Hosszútáv: A program kibővítésének fenntartási lehetőségei 

 

Dokumentumok: Igényeket rögzítő lapok. jelentkező lapok, 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A program iránti érdektelenség, lévén ellenszolgáltatás nélküli elfoglaltságot 

jelent – megfelelő kommunikációval annak hangsúlyozása, hogy az abban való 

részvétel gazdagít, jó cél érdekében hasznosítja erőforrásait, önismerete, 

empátiája fejlődik 

Szükséges erőforrások Munkaerő 
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Intézkedés címe: IV/2. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése Harkányban 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Jelenleg nem elérhető a célcsoport részére oktatási, önfejlesztési, 

közösségteremtő program Harkányban 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2018. december. Forrás, komplex program felkutatása 

Középtáv: 2019. március. A megvalósítandó program céljainak meghatározása 

Hosszútáv: 2020. augusztus. A Program megvalósítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Idősek igényeinek felmérése.  

2. Forrás, Program feltérképezése 

3. A forrás lehetőségeihez mérten a program céljainak meghatározása 

4. Program megvalósítása 

 

Résztvevők és 

felelős 

nyugdíjasok, Harkányi Kulturális és Sportközpont, helyi civilszervezetek 

Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Nyugdíjas Klub, Harkányi Kulturális és Sportközpont 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2018. december. Forrás felkutatás 

2. 2019. március. Elérhető célok megfogalmazása 

3. 2020. január. Programok elindulása, idősek bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: Forrás 

Középtáv: A Program céljai, részelemei megfogalmazódnak 

Hosszútáv: Programok elindulása, nyomon követése 

 

Dokumentum: pályázatok, program 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Az idős korosztályt nehéz megszólítani. Széleskörű hirdetéssel, személyes 

megkeresésekkel lehetséges a motiválás 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, pályázati források 
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Intézkedés címe: 
IV/3. Az alapellátást kibővítő, ingyenesen hozzáférhető, komplex 

egészségügyi szolgáltatás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A háziorvosi alapellátáson kívül nem érhető el helyben az idősek részére 

ingyenes kiegészítő (szűrővizsgálatok, mentálhigiénés szolgáltatás, stb.) 

egészségügyi program 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtáv: 2018. szeptember. Forrás, komplex program felkutatása 

Középtáv: 2019. március. Az érintett szakemberek (házi- és gyermekorvosok, 

védőnők, ápolók, pszichológus, stb.) bevonása, megbízása 

Hosszútáv: 2020. március. A program tanulságai, folytatásának lehetőségei 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. A lakosság egészségügyi állapotának felmérése.  

2. Forrás, Program feltérképezése. 

3. A programban résztvevő szakemberek megbízása 

4. Program megvalósítása 

5. Tanulságok levonása, eredmények számba vétele 

 

Résztvevők és 

felelős 

Helyi házi- és gyermekorvosok, védőnők, kórház, önkormányzati dolgozók 

felelős: Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Házi- és gyermekorvosok, védőnők, kórház 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2018. december. Forrás felkutatás 

2. 2019. március. A programban résztvevő szakemberek megbízása, a rendszer 

megszervezése 

3. 2020. március. A program eredményeinek számbavétele, folytatás 

lehetőségének megvitatása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: Forrás 

Középtáv: A programba bevont szakemberek szolgáltatásának megkezdése 

Hosszútáv: Tanulságok levonása, nyomon követés 

 

Dokumentum: pályázatok, megbízási szerződések, nyújtott szolgáltatások 

körének meghatározása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A programban részt vevők köre széles, így kialakítani a rendszert és koordinálni 

nehéz – a szükséges munkaerő biztosításával lehetséges a koordináció 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, pályázati források 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések: 

 

Intézkedés címe: V/1. Pályázati források keresése a könyvtár akadálymentesítésére 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A Művelődési Ház könyvtára nem akadálymentesített 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú: 2019. március. Források keresése 

Középtávú: 2019. december. A forrás biztosításával a könyvtár 

akadálymentesítésének megtervezése 

Hosszútáv: 2020. december. A könyvtár akadálymentesítésének megvalósítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Pályázati források keresése 

2. Meglévő források esetén a könyvtár akadálymentesítésére vonatkozó 

tervdokumentáció elkészítése 

3. Az elkészült tervdokumentáció alapján az akadálymentesítés végrehajtása 

Résztvevők és 

felelős 

Pénzügyi osztályvezető, Műszaki Osztályvezető, pályázatírók. Felelős: 

Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Pályázatíró szervezetek, Harkányi Kulturális- és Sportközpont.  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

1. 2019. március. Források keresése 

2. 2019. december. Az elkészült tervdokumentáció alapján a szükséges 

engedélyezési eljárások lefolytatása 

3. 2020. december. Akadálymentesítés végrehajtása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: Minél több pályázati lehetőség felkutatása 

Középtáv: Tervek elkészülte 

Hosszútáv: Akadálymentesítés 

 

Dokumentum: tervek. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Ha nincs pályázati forrás, a jelen állás szerint gyakorlatilag kivitelezhetetlen a 

közintézmények akadálymentesítése. 

Szükséges erőforrások Pályázati források. 
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Intézkedés címe: 
V/2. A helyi egészségügyi alapellátás kibővítése a fogyatékkal élők segítése 

vonatkozásában 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A helyben működő egészségügyi alapellátás nem alkalmas a szellemi és testi 

fogyatékkal élők segítésére 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 

Rövidtávon: Az alapellátás kibővítésének financiális feltételeinek felkutatása 

Középtávon: A megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek 

bevonása 

Hosszútávon: Az alapellátás kibővítése, a program fenntarthatóvá tétele 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.  Kapcsolatfelvétel a helyi házi- és gyermek orvosokkal, védőnőkkel a 

fogyatékkal élők igényével kapcsolatban 

2. Források keresése 

3. Szakemberek bevonása 

4. A program elindítása, az alapellátás kibővítése 

5. Annak fenntarthatóvá tétele 

Résztvevők és 

felelős 

Helyi házi- és gyermekorvosok, védőnők 

Felelős: Jegyző, Képviselő-testület, Polgármester 

 

Partnerek 
Kiegészítő egészségügyi szolgáltatással foglalkozó szakemberek 

(gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, mozgás terapeuta) 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2018. december. Kapcsolatfelvétel az egészségügyi alapellátásban résztvevőkkel 

2019. június. az egészségügyi alapellátás kibővítése 

2020. június. a program fenntarthatóságának vizsgálata 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel megtörténik. 

Középtáv: Létrejönnek a tárgyalások, forrás biztosítva 

Hosszútáv: az alapellátás kibővítése a megfelelő szakemberekkel 

 

Dokumentum: a tárgyban folyt levelezések, megbízási szerződés, szolgáltatások 

köre, félfogadási rend. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A program nehezen elérhető és nagyobb számú szakember közreműködésének 

szükségességét veti fel – pályázatírók, kapcsolati tőke felhasználása, pályázati 

forrással a megfelelő ellentételezés vonzóvá teheti az ellátásban részt vevők 

közreműködését 

Szükséges erőforrások Munkaerő, pályázati forrás 
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2. Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelethez 
  A B C D E F G H I J 

Intézkedé

s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 
stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho
z szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

I/1. Felnőttképzési, 

átképzési 

lehetőségek 

feltérképezése 

Magas a 

szakképzettség 

nélküliek száma 

az álláskeresők 

között 

 

A 

mélyszegénységben 

élő regisztrált 

álláskeresők 

kompetenciáinak, 

szakértelmének 

bővítése 

Siklósi Paktum, 

Harkány Város 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

A felnőttképzés 

eszközeivel a 

mélyszegénységbe

n élők 

ismereteinek, 

kompetenciájának 

fejlesztése, 

bővítése 

Jegyző, 

Polgármester

, Képviselő-

testület 

2022. 

szeptember 30. 

nyilvántartás a 

mélyszegénységben 

élőkről, a programban 

résztvevők száma, 

képzések száma 

papír, toll, 

humánerőforrá

s 

folyamatos 

nyomonkövetés 

2 

I/2. A helyben 

regisztrált 

álláskeresők 

számára fejlesztő, 

közvetítő 

programok 

felkutatása, 

finanszírozása 

A helyi 

álláskeresők és a 

környékbeli 

foglalkoztatók 

közötti közvetítő 

feladatokat a SJH 

Foglalkoztatási 

Osztálya nem látja 

el hatékonyan. 

Emellett 

önmenedzselési 

ismerettel nem 

rendelkeznek az 

álláskeresők 

Szemléletformálás 

az álláskeresők 

tekintetében, 

közvetítők bevonása, 

akik hatékonyan 

alakíthatnak ki 

kapcsolatokat a 

környékbeli 

vállalkozások és az 

álláskeresők között 

Nemzeti 

Felzárkóztatási 

Stratégia 

Munkaerő-igények 

felmérése, 

álláskeresők 

igényének 

felmérése, 

szakemberek 

bevonása, akik 

oktatási és 

közvetítői 

tevékenységet 

látnak el a 

célcsoport 

tekintetében 

Polgármester

, Jegyző 

2021. 

december 

Csökkenő 

munkanélküliség, az 

álláskeresők 

aktivitásának és 

problémamegoldásána

k fejlődése 

Humánerő-

forrás, tárgyi 

eszközök, 

helyiség, 

pályázati forrás 

 folyamatos 

nyomonkövetés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

II/1. Közösségi tér 

kialakítása az 

ifjúság részére 

A gyermekek 

nappali szabadidő 

aktív eltöltése 

lehetőségeinek 

bővítése 

Helyben tartó, 

értékteremtő 

közösség 

megteremtése 

szabadidős 

programokkal, 

foglalkozásokkal 

"Legyen Jobb a 

gyerekekenek" 

Nemzeti Stratégia, 

Harkány Város 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája, 

Nemzeti Ifjúsági 

Anyagi és humán 

források 

felkutatása, célok 

meghatározása, 

közösségi tér 

létrehozása, 

fenntartása, 

toborzás az ifjúság 

Jegyző, 

Polgármester 
2019.06.30. 

pályázati forrás, a 

program iránt 

érdeklődő gyerekek 

száma, a közösségi tér 

létrejötte, működése 

Humánerő-

forrás, 

pályázati forrás 

folyamatos 

nyomonkövetés 



 

 84 
 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedé

s 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 
feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána
k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntarthatósága 

Stratégia köréből, 

programok, 

foglalkozások 

szervezése 

2 

II/2. A helyi 

gyermekek 

környezet-

tudatosságának 

erősítése 

A klímaváltozás 

miatt a 

gyermekek, mint 

jövőbeni 

veszélyeztetett 

csoport 

szemléletformálás

a szükséges 

Olyan 

szemléletformálás, 

amely felkészíti a 

gyermekeket a 

tudatosabb 

hulladékkezelésre, 

energia-

felhasználásra, 

környezetvédelemre 

Legyen jobb a 

gyerekeknek 

Nemzeti Stratégia, 

Harkány Város 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

Közösségteremtő 

foglalkozások, 

programok 

szervezése 

meghatározott 

tematikára épülve 

Polgármester

, Képviselő-

testület, 

Jegyző 

2019.12.31. 

A programokon részt 

vett gyermekek 

száma, ajándéktárgyak 

Pályázati- és 

humán forrás 

folyamatos 

nyomon 

követés, helyi 

szerveződés 

jövőbeni 

beindítása 

3 

II/3. Hátrányos 

helyzetű gyermekek 

üdültetése idegen 

nyelvi területen 

A hátrányos 

helyzetű családok 

gyermekeinek 

nem áll 

lehetőségében 

idegen nyelvi 

területen 

tapasztalatot 

szerezni 

A hátrányos 

helyzetű gyermekek 

idegen nyelvi 

területen való 

üdültetése, amely 

kultúra- és 

nyelvismeret 

hozzásegíti őket 

szemléletváltozásho

z, későbbi 

elhelyezkedéshez 

Legyen jobb a 

gyerekeknek 

Nemzeti Stratégia, 

Harkány Város 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermekek idegen 

nyelvi területen 

való üdültetése 

iskolai keretek 

között 

Polgármester 

Képviselő-

testület, 

Jegyző 

2020. 08 31. 
Üdülésen részt vett 

gyermekek száma 

Pályázati 

forrás és önerő 

a helyi 

civilszervezete

k bevonásával 

folyamatos 

nyomon 

követés, 

alkalmai 

szervezés 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

III/1. 

Együttműködést 

létrehozni a 

családon belüli 

erőszak felderítésére 

A nőket ért 

erőszak körében 

ismertté vált 

esetek száma 

nagyon alacsony a 

lakosság 

számához 

viszonyítva. 

Előfordulhat, 

hogy ennél jóval 

magasabb a látens 

családon belüli 

a családon belüli 

erőszak 

visszaszorítása 

EU 2020 stratégia 

Együttműködés 

kialakítása a 

Rendőrséggel, 

látens esetek 

felderítése, 

gyűjtése, 

intézkedési terv 

készítése a nők 

védelmére. 

Polgármester

, Képvisel-

testület, 

Jegyző 

2020.02.28. 

Egüttműködés 

létrejötte. Adatok 

rendelkezésre állása. 

Intézkedés 

megfogalmazása. 

Humánerő-

forrás. 

folyamatos 

nyomonkövetés 



 

 85 
 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedé

s 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 
feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána
k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntarthatósága 

erőszakos 

cselekmények 

száma. 

2 

III/2. Nők 

háztartási- és 

gyermeknevelési 

ismereteinek 

bővítése 

A hátrányos 

helyzetű nők 

körében 

hiányosak a 

háztartási, 

gyermeknevelési 

ismeretek 

A hátrányos 

helyzetű nők 

körében olyan 

szemléletformáló, 

ismeretszerző 

oktatás, program 

szervezése, amely 

fejleszti a család 

integritását, a 

higiénikus, 

egészséges 

környezet 

megteremtését 

Harkány Város 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

Közösségteremtő 

oktatás, 

foglalkozás 

szervezése 

Polgármester

, Jegyző 
2018.06.30. 

Egüttműködés 

létrejötte. Adatok 

rendelkezésre állása. 

Intézkedés 

megfogalmazása. 

Humánerő-

forrás, 

pályázati 

forrás. 

folyamatos 

nyomonkövetés 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
IV/1. Házi gondozás 

bővítése 

A helyi házi 

gondozás 

kapacitása nem 

elégséges annak 

szakszerű 

ellátására 

A helyben 

megvalósuló házi 

segítségnyújtás 

rendszerébe bevonni 

önkénteseket és 

diákokat 

Szociális 

Szolgáltatástervezés

i Koncepció, 

Harkány Város 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

Helyi önkéntesek, 

szociális munka 

szakos hallgatók, 

illetve diákok 

bevonása a házi 

segítségnyújtás 

rendszerébe, hogy 

az az idősek által 

igénybe vehető 

legyen 

Felelős: 

Polgármester

, Jegyző, 

iskola 

igazgató, 

kórház 

igazgató 

2020.03.31.. 

A programba bevont 

helyi önkéntesek, 

diákok, szociális 

munka szakos 

hallgatók száma 

Humánerő 

forrás,  

folyamatos 

nyomon 

követés 

2 

IV/2. Az élethosszig 

tartó tanulás 

lehetőségeinek 

megteremtése 

Harkányban 

Nincs a 

településen az 

idősek 

célcsoportját 

megcélzó, 

közösségteremtő 

oktatási, 

fejlesztési 

program 

Tevékeny időskor 

biztosítása, 

foglalkoztatást, 

közösségépítést 

elősegítő programok 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkóztatási 

Stratégia, Szociális 

Szolgáltatástervezés

i Koncepció 

Idősek igényeinek 

felmérése, 

lehetőségek 

felmérése az 

oktatásra, tevékeny 

időskorra. 

Felelős: 

Polgármester

, Képviselő-

testület, 

Jegyző 

2020.01.31. 

Igények megléte, 

lehetőségek megléte. 

Idősek oktatása, 

közösségteremtő 

foglalkozások száma 

Humánerő 

forrás. 

Pénzügyi 

forrás 

 folyamatos 

nyomon 

követés 

3 IV/3. Az alapellátást A helyben Olyan átfogó Harkány Város Az egészségügyi felelős: 2020.03.31. Az alapellátás Pályázati Folyamatos 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé

s 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 
feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána
k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntarthatósága 

kibővítő, 

ingyenesen 

hozzáférhető, 

komplex 

egészségügyi 

szolgáltatás 

megvalósuló 

egészségügyi 

alapellátáson 

kívül nincs egyéb, 

ingyenesen 

hozzáférhető 

egészségügyi 

szolgáltatás 

egészségügyi 

program és 

szolgáltatás 

létrehozása, amely 

ingyenes 

szűrővizsgálatokkal, 

mentálhigiénés 

szolgáltatásokkal 

bővíti az 

alapellátások körét 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégiája 

alapellátás 

bővítése speciális 

szakemberek 

közreműködésével 

Polgármester

, Képviselő-

testület, 

Jegyző 

bővítésébe bevont 

szakemberek, 

szolgáltatások 

forrás, 

humánerő-

forrás 

nyomonkövetés

, 

nyilvántartások 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

V/1. Pályázati 

források keresése a 

művelődési ház 

könyvtárának 

akadálymentesítésér

e 

A könyvtár nincs 

akadálymentesítve 

A fogyatékkal élők 

életének, 

életkörülményeinek 

javítása 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkóztatási 

Stratégia, Szociális 

Szolgáltatástervezés

i Koncepció 

Források keresése, 

akadálymentesítés 

megtervezése, 

akadálymentesítés 

Polgármester

, Képviselő-

testület, 

Jegyző 

2020.12.31. 

források megléte, 

tervek megléte, 

akadálymentesítés 

Humánerő 

forrás. 

Pénzügyi 

forrás. 

folyamatos 

nyomonkövetés 

2 

V/2. A helyi 

egészségügyi 

alapellátás 

kibővítése a 

fogyatékkal élők 

segítése 

vonatkozásában 

A helyi 

egészségügyi 

alapellátás nem 

biztosít 

lehetőséget a 

fogyatékkal élők 

szakszerű 

ellátására, 

fejlesztésére 

A fogyatékkal élők 

életkörülményeinek 

javítása 

Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkóztatási 

Program 

Olyan 

szakemberek 

bevonása az 

egészségügyi 

ellátás bővítésébe, 

akik tudják 

fejleszteni a 

szellemi és testi 

fogyatékkal élők 

ellátását 

Felelős: 

Jegyző, 

Képviselő-

testület, 

Polgármester 

 

2020.06.30. 

A bővített 

egészségügyi 

ellátásban résztvevő 

szakdolgozók száma, 

szolgáltatások száma 

és minősége 

Pályázati 

forrás, 

humánerő-

forrás 

folyamatos 

nyomon 

követés 
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3.  Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

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

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

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 

kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 

meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 

a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
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Nyilvánosság 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

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

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dr. Markovics Boglárka 

jegyző  felel. 

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

 

 

 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

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

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
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toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

megvalósításában. 

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

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

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

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

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

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

kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 

jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

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

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

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

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

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

be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 

 

 













Felülvizsgált IT tábla  

2020 

(Az új ill. módosított elemek pirossal, a megvalósultak zöld betűvel, sárga háttérrel szerepelnek) 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 
Az intézkedéssel elérni kívánt cél A célkitűzés összhangja egyéb 

stratégiai dokumentumokkal 
Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés eredményességét 

mérő indikátor(ok) 
Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Településszintű problémák 

1.  Utak, árkok fejlesztése, 

felújítása 

A település lakosságának biztonságos 

közlekedéséhez jól karbantartott és fejlett 

úthálózatra, jól megválasztott 

közlekedésbiztonsági eszközökre van szükség. A 

fejlett úthálózat segíti a gazdasági fejlődést, 

mely a lakosság életszínvonalát befolyásolja. A 

megfelelő vízelvezető árokrendszer léte a 

biztonságos lakókörnyezet, kármegelőzés 

eszköze.  

Az élhetőbb, biztonságos 

lakókörnyezet kialakítása és 

fenntartása, modern városkép 

fenntartása  

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

A város közútjainak folyamatos 

felmérése, szükséges felújítások 

elvégzése, útfejlesztés, valamint a 

vízelvezető árokhálózat kibővítése, 

meglévő árkok karbantartása 

Jegyző, 

polgármester 

2022.11.16. befejezett fejlesztések, felújítások 

száma 

pályázati forrás, 

humánerő-forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

2.  Önkormányzati tűzifajuttatás 

biztosítása 

az idősek, mély szegénységben élők vagy egyéb 

okból rászorulók számára a tüzelőanyagról 

önerőből való gondoskodás megterhelő a téli 

hónapokban 

Az egészséges, biztonságos, komfortos 

lakhatás biztosítása 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

 

téli tüzelőanyag-juttatás 

biztosítása a rászorulók számára 

függetlenül a központi 

támogatások rendelkezésre 

állásától 

Jegyző. 

polgármester 

2022.11.16. tüzelőanyag juttatásban 

részesítettek száma 

Humán erőforrás. 

Pénzügyi forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Felnőttképzési, átképzési 

lehetőségek feltérképezése 
Magas a szakképzettség nélküliek száma az 

álláskeresők között 
A mélyszegénységben élő regisztrált 

álláskeresők kompetenciáinak, 

szakértelmének bővítése 

Siklósi Paktum, Harkány Város 

Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája 

A felnőttképzés eszközeivel a 

mélyszegénységben élők 

ismereteinek, kompetenciájának 

fejlesztése, bővítése 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. nyilvántartás a mélyszegénységben 

élőkről, a programban résztvevők 

száma, képzések száma 

papír, toll, 

humánerőforrás 
folyamatos nyomonkövetés 

2 A helyben regisztrált 

álláskeresők számára 

fejlesztő, közvetítő programok 

felkutatása, finanszírozása 

A helyi álláskeresők és a környékbeli 

foglalkoztatók közötti közvetítő feladatokat a SJH 

Foglalkoztatási Osztálya nem látja el hatékonyan. 

Emellett önmenedzselési ismerettel nem 

rendelkeznek az álláskeresők 

Szemléletformálás az álláskeresők 

tekintetében, közvetítők bevonása, akik 

hatékonyan alakíthatnak ki 

kapcsolatokat a környékbeli 

vállalkozások és az álláskeresők között 

Nemzeti Felzárkóztatási 

Stratégia 
Munkaerő-igények felmérése, 

álláskeresők igényének felmérése, 

szakemberek bevonása, akik 

oktatási és közvetítői 

tevékenységet látnak el a 

célcsoport tekintetében 

Polgármester, 

Jegyző 
2022.11.16. Csökkenő munkanélküliség, az 

álláskeresők aktivitásának és 

problémamegoldásának fejlődése 

Humánerő-forrás, 

tárgyi eszközök, 

helyiség, pályázati 

forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

 
2020-as felülvizsgálatig részben 
megvalósult:  
EFOP 1.5.3. pályázat keretében 
jogosítványszerzés, OKJ-s képzések  

3. Szociális bérlakások felújítása lakhatási gondokkal küzdő, átmenetileg otthon 

nélkül maradt, lakástulajdonnal nem 

rendelkező, alacsony jövedelemmel rendelkező, 

szociálisan rászoruló helyi lakosok lakhatásának 

segítése nem megoldott az e célra 

igénybevehető ingatlanok elhanyagolt állapota 

miatt 

hátrányos helyzetű, átmenetileg 

otthon nélkül maradt helyi lakosok 

lakhatásának biztosítása 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

 

elavult, leromlott állapotú szociális 

bérlakások felújítása, lakhatóvá 

tétele 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. felújított szociális bérlakások 

száma, felújított szociális 

bérlakásban elhelyezett, 

lakásbérleti szerződéssel 

rendelkező családok száma  

pályázati forrás, 

humánerő-forrás 

folyamatos nyomonkövetés 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Közösségi tér kialakítása az 

ifjúság részére 
A gyermekek nappali szabadidő aktív eltöltése 

lehetőségeinek bővítése 
Helyben tartó, értékteremtő közösség 

megteremtése szabadidős 

programokkal, foglalkozásokkal 

"Legyen Jobb a gyerekenek" 

Nemzeti Stratégia, Harkány 

Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája, 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Anyagi és humán források 

felkutatása, célok meghatározása, 

közösségi tér létrehozása, 

fenntartása, toborzás az ifjúság 

köréből, programok, foglalkozások 

szervezése 

Jegyző, 

Polgármester 
2019. 06. 30. 

(vasárnap) 
pályázati forrás, a program iránt 

érdeklődő gyerekek száma, a 

közösségi tér létrejötte, működése 

Humánerő-forrás, 

pályázati forrás 
folyamatos nyomonkövetés 

megvalósult, levételre kerül 

EFOP- 1.2.11.: Ifjúsági Pont létrehozása,  

EFOP-1.5.3: művelődési ház előtt 

árnyékolók, padok, köztéri WIFI 

megvalósítása 

1 A helyi gyermekek környezet-

tudatosságának erősítése 
A klímaváltozás miatt a gyermekek, mint 

jövőbeni veszélyeztetett csoport 

szemléletformálása szükséges 

Olyan szemléletformálás, amely 

felkészíti a gyermekeket a tudatosabb 

hulladékkezelésre, energia-

felhasználásra, környezetvédelemre 

Legyen jobb a gyerekeknek 

Nemzeti Stratégia, Harkány 

Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

Közösségteremtő foglalkozások, 

programok szervezése 

meghatározott tematikára épülve 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. A programokon részt vett 

gyermekek száma, ajándéktárgyak 
Pályázati-és humán 

erőforrás. 
Folyamatos nyomon követés, helyi 

szerveződés jövőbeni beindítása 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: Zöld Város projektben 

tanösvény kialakítása – iskolai, óvodai 

csoportoknak környezettudatosság 



témakörében szervezett programok, óvodai 

tankert 

2 Hátrányos helyzetű 

gyermekek üdültetése idegen 

nyelvi területen 

A hátrányos helyzetű családok gyermekeinek 

nem áll lehetőségében idegen nyelvi területen 

tapasztalatot szerezni 

A hátrányos helyzetű gyermekek idegen 

nyelvi területen való üdültetése, amely 

kultúra- és nyelvismeret hozzásegíti 

őket szemléletváltozáshoz, későbbi 

elhelyezkedéshez 

Legyen jobb a gyerekeknek 

Nemzeti Stratégia, Harkány 

Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

idegen nyelvi területen való 

üdültetése iskolai keretek között 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Üdülésen részt vett gyermekek 

száma 
Pályázati forrás és 

önerő a helyi 

civilszervezetek 

bevonásával 

folyamatos nyomon követés, alkalmai 

szervezés 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: 

német és horvát nemzetiségi 

önkormányzatok minden évben 

biztosítottak/támogattak helyi gyermekek 

idegen nyelvterületen való táboroztatását, 

nyelvi kurzusokon való részvételét 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Együttműködést létrehozni a 

családon belüli erőszak 

felderítésére 

A nőket ért erőszak körében ismertté vált esetek 

száma nagyon alacsony a lakosság számához 

viszonyítva. Előfordulhat, hogy ennél jóval 

magasabb a látens családon belüli erőszakos 

cselekmények száma. 

A családon belüli erőszak 

visszaszorítása. 
EU 2020 stratégia Együttműködés kialakítása a 

Rendőrséggel, látens esetek 

felderítése, gyűjtése, intézkedési 

terv készítése a nők védelmére. 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Együttműködés létrejötte. Adatok 

rendelkezésre állása. Intézkedés 

megfogalmazása.  

Humánerő-forrás. folyamatos nyomonkövetés 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: 

EFOP-1.5.3: Villányi Családsegítő Szolgálat 

kozorciumi partnerségével önsegítő 

foglalkozások lebonyolítására került sor 

2 Nők háztartási- és 

gyermeknevelési ismereteinek 

bővítése 

A hátrányos helyzetű nők körében hiányosak a 

háztartási, gyermeknevelési ismeretek 
A hátrányos helyzetű nők körében olyan 

szemléletformáló, ismeretszerző 

oktatás, program szervezése, amely 

fejleszti a család integritását, a 

higiénikus, egészséges környezet 

megteremtését 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 
Közösségteremtő oktatás, 

foglalkozás szervezése 
Polgármester, 

Jegyző 
2022.11.16. Együttműködés létrejötte. Adatok 

rendelkezésre állása. Intézkedés 

megfogalmazása. 

Humánerő-forrás, 

pályázati forrás. 
folyamatos nyomonkövetés 

2020-as felülvizsgálatig részben 

megvalósult: 

EFOP-1.5.3: Villányi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat kozorciumi 

partnerségével önsegítő foglalkozások 

lebonyolítására került sor, 

„Nők Harkányért mozgalom” 

közösségtermető, segítő célú összefogás  

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Házi gondozás bővítése A helyi házi gondozás kapacitása nem elégséges 

annak szakszerű ellátására 
A helyben megvalósuló házi 

segítségnyújtás rendszerébe bevonni 

önkénteseket és diákokat 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció, Harkány Város 

Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája 

Helyi önkéntesek, szociális munka 

szakos hallgatók, illetve diákok 

bevonása a házi segítségnyújtás 

rendszerébe, hogy az az idősek által 

igénybe vehető legyen 

Polgármester, 

Jegyző, Iskola 

igazgató, Kórház 

igazgató 

2022.11.16. A programba bevont helyi 

önkéntesek, diákok, szociális munka 

szakos hallgatók száma 

Humán erőforrás Folyamatos nyomon követés. 

2 Az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségeinek megteremtése 

Harkányban 

Nincs a településen az idősek célcsoportját 

megcélzó, közösségteremtő oktatási, fejlesztési 

program 

Tevékeny időskor biztosítása, 

foglalkoztatást, közösségépítést 

elősegítő programok 

Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Idősek igényeinek felmérése, 

lehetőségek felmérése az 

oktatásra, tevékeny idős korra. 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Igények megléte, lehetőségek 

megléte. Idősek oktatása, 

közösségteremtő foglalkozások 

száma 

Humán erőforrás. 

Pénzügyi forrás 
folyamatos nyomon követés 

részben megvalósult: 

EFOP-1.5.3: nyelvtanfolyamok, művelődési 

ház által megvalósított 

számítógéphasználói tanfolyamok 

3 Az alapellátást kibővítő, 

ingyenesen hozzáférhető, 

komplex egészségügyi 

szolgáltatás 

A helyben megvalósuló egészségügyi 

alapellátáson kívül nincs egyéb, ingyenesen 

hozzáférhető egészségügyi szolgáltatás 

Olyan átfogó egészségügyi program és 

szolgáltatás létrehozása, amely 

ingyenes szűrővizsgálatokkal, 

mentálhigiénés szolgáltatásokkal bővíti 

az alapellátások körét 

Harkány Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája 
Az egészségügyi alapellátás 

bővítése speciális szakemberek 

közreműködésével 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2020. 03. 31. 

(kedd) 
Az alapellátás bővítésébe bevont 

szakemberek, szolgáltatások 
Pályázati forrás, 

humánerő-forrás 
Folyamatos nyomon követés, 

nyilvántartások 

megvalósult, levételre kerül:  

EFOP-1.8.2 (praxis pályázat): gyermek- és 

felnőtt háziorvosok bevonásával, 

szakorvosok közreműködésével 

megvalósított szűrőprogramok  

3 Idősek nappali ellátása, 

nyugdíjas klub működtetése 

Nem működik rendszeres, az idősek napközbeni 

ellátását és közösségteremtését szolgáló ellátás 

a településen 

Hiányzó szociális ellátási forma 

megvalósítása, az idősek közösségi 

kötődéseinek erősítése, 

nyugdíjaskorúak aktivizálása, 

közösségépítés 

Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Idősek igényeinek felmérése, 

lehetőségek felmérése a tevékeny 

időskorra 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. Igények megléte, lehetőségek 

megléte. közösségteremtő 

foglalkozások száma 

nappali ellátásba bevontak száma 

Humán erőforrás. 

Pénzügyi forrás 

Folyamatos nyomon követés, 

nyilvántartások 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Pályázati források keresése a 

művelődési ház könyvtárának 

akadálymentesítésére 

A könyvtár nincs akadálymentesítve A fogyatékkal élők életének, 

életkörülményeinek javítása 
Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Források keresése, 

akadálymentesítés megtervezése, 

akadálymentesítés 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

 

2022.11.16. 

források megléte, tervek megléte, 

akadálymentesítés 
Humánerő forrás. 

Pénzügyi forrás. 
folyamatos nyomonkövetés 



 

2 A helyi egészségügyi 

alapellátás kibővítése a 

fogyatékkal élők segítése 

vonatkozásában 

A helyi egészségügyi alapellátás nem biztosít 

lehetőséget a fogyatékkal élők szakszerű 

ellátására, fejlesztésére 

A fogyatékkal élők életkörülményeinek 

javítása 
Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Program 
Olyan szakemberek bevonása az 

egészségügyi ellátás bővítésébe, 

akik tudják fejleszteni a szellemi és 

testi fogyatékkal élők ellátását 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. 

 

A bővített egészségügyi ellátásban 

résztvevő szakdolgozók száma, 

szolgáltatások száma és minősége 

Pályázati forrás, 

humánerő-forrás 
folyamatos nyomon követés 

3. Polgármesteri hivatal 

akadálymentesítése 

a hivatal -az adóiroda kivételével- nem 

közelíthető meg akadálymentesen 

A fogyatékkal élők életének, 

életkörülményeinek javítása 

Nemzeti Társadalmi 

Felzárkóztatási Stratégia, 

Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Források keresése, 

akadálymentesítés megtervezése, 

akadálymentesítés 

Jegyző, 

Polgármester, 

Képviselő-testület 

2022.11.16. 

 

források megléte, tervek megléte, 

akadálymentesítés 

Humánerő forrás. 

Pénzügyi forrás. 

folyamatos nyomonkövetés 

 


