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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 
 

 

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

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

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

rendelet rendelkezéseivel, valamint az ez alapján megjelent Belügyminisztériumi „Módszertani 

útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” című dokumentumban foglaltakkal, Harkány 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 dinamikusan emelkedik, 2007. évben 3.831 fő volt, 2011-ben 4.065 

fő, 2016-ban 4.454 fő, majd 2021. évben átlépte az 5000 főt. Emellett jelentős idegenforgalommal 

rendelkezik; több, mint 4.000 szálláshely-ágyon éves szinten -2021. éves adatot alapul véve-  

277.242 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. Szállodák, panziók, vendéglátóegységek, üdülők, 

lakások és új intézmények, intézményrészek (iskola, óvoda, sportcsarnok, Tourinform-iroda, 

                                                           
1 Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési koncepció, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, éves költségvetések, településképi rendelet, szociális 

tárgyú rendeletek, lakás rendelet, Harkányban élni Jó!- Esély Otthon, Harkányban” című pályázat keretében nyújtandó lakhatási 

támogatásról szóló rendelet, továbbá egyéb fejlesztési tárgyú dokumentumok: A harkányi turizmus helyzete, fejlesztési 

lehetőségeinek feltárása, Harkány Város Egészségterve, Harkány Város Önkormányzatának Sportkoncepciója, Harkány Város 

Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója, Munkaerőpiaci monitoring jelentés 
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szabadtéri színpad) épültek. A közműellátás területén nagy beruházások valósultak meg 

(szennyvíztelep, szennyvízhálózat, kábel tv-hálózat, telefonközpont hálózattal, internethálózat, út-, 

kerékpárút és gyalogút építése-felújítása, hőközpont vezetékhálózattal, közvilágítás átalakítása, 

hegyi villamosítás, stb.). Ennek következtében a lakossági rész ellátottsága minden területen eléri, 

vagy megközelíti a 100%-ot. Belterületi csapadékvíz-elvezetési fejlesztés kezdődött. Létesült ipari 

park, napelempark, fémipari gyártó cég.  

 

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

közvélemény elvárása indokolta a képviselő-testület döntését, amely szerint kezdeményezte 

Harkány nagyközség várossá válását. Ezt követően 1999. július 1-jén Harkány, a köztársasági 

elnök döntése alapján városi rangot kapott.  

 

Harkányban egy általános és zeneiskola, egy óvoda, valamint 2018. szeptemberétől egy, 

szervezetileg az óvodához tartozó mini bölcsőde működik. Megtalálható egy benzinkút, 

autóbuszpályaudvar, kemping, gyógy- és strandfürdő, gyógyfürdőkórház járó- és fekvőbeteg 

szakellátásokkal, MÁV-gyógyház, szociális gyógyotthon, nyugdíjas otthon, piac őstermelői 

piaccal és piaccsarnokkal, rendőrőrs, művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok, önálló 

polgármesteri hivatal, városgazdálkodási zrt.   Harkányban 17 nagy szálloda, öt panzió, és 

többszáz magánszálláshely van. Nagyrészt a vendéglátó-ipari és a kereskedelmi munkaadók 

biztosítják az aktív korúak megélhetését. Harkányban a legnagyobb munkáltató jelenleg a gyógy- 

és strandfürdő, 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 (7 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 településen három nemzetiségi 

önkormányzat működik: horvát, német és szerb. Szellemi kultúrájuk, önazonosságuk, nyelvük 

megőrzése, ápolása érdekében aktívan tevékenykednek, kiterjedt együttműködői partnerhálózattal 

rendelkeznek, nemzetiségi célú felhívásokra eredményesen pályáznak, számos kulturális 

programot szerveznek.   

 

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.  

 

Demográfiai adatok: 

 

Az alábbi táblázatok bemutatják 2016-ig visszamenően Harkány lakónépességének alakulását, a 

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

 

Az utóbbi években a lakónépesség számát tekintve egyfajta növekedés figyelhető meg, mely főleg 

a víkendtelepre költözők állandó itt tartózkodásának köszönhető. 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 4 454 bázis év 

2017 4 486 100,72% 

2018 4 632 103,25% 

2019 4 832 104,32% 

2020 4 949 102,42% 

2021 5 061 102,26% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 

Az állandó népesség 50%-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. 4 százalékkal több, mint a férfiaké. 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből 
a megfelelő 

korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 2 410 2 612 5022 47,99% 52,01% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     105 2,09% 

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

306 248 554 6,09% 4,94% 

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

67 60 127 1,33% 1,19% 

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

1 243 1 251 2494 24,75% 24,91% 

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

193 249 442 3,84% 4,96% 

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

601 804 1405 11,97% 16,01% 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 
 

 
 

Az öregedési index Harkányban –ahogy országosan is- az utóbbi években meredeken emelkedő 

tendenciát mutat, azonban az országos átlagot (2022-ben 141,1 %-ot) nagon nagy mértékben 

meghaladja.  
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

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

összesen) 

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

összesen) 

 
Öregedési index 

%  
(TS 030) 

2016 1 112 518 214,67% 

2017 1 166 529 220,42% 

2018 1 258 535 235,14% 

2019 1 405 554 253,61% 

2020 1 477 591 249,92% 

2021 1 539 620 248,23% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A 4. számú táblázat mutatja, hogy a 2016. év óta a Harkányba vándorlók száma évről-évre 

magasabb, mint az onnan elvándorlóké. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 

állandó lakosra vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 35,63 

2017 12,98 

2018 41,68 

2019 42,69 

2020 28,63 

2021 24,78 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 
 

A természetes szaporodást tekintve elmondható, hogy a születések száma a halálozások számához 

képest hosszú évek óta elmarad, a településen tehát állandó öregedés tapasztalható. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 

lakosra vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 -7,31 

2017 -8,05 

2018 -5,26 

2019 -5,28 

2020 -8,59 

2021 -7,59 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 
 

 

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 
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Harkány Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja 

a következőket: 

- 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.  

- az iskolát érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 

területi szervével (mohácsi tankerülettel).  

 

A HEP átfogó célja mindezek mentén: a településen élő öt kiemelt, hátrányos helyzetű célcsoport 

helyzetének feltérképezése, továbbá településszintű problémák feltárása és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló, az esélyegyenlőség előmozdítását célzó -más helyi és az országos 

programokkal összehangolt, valamint más önkormányzatokkal való együttműködésben 

megvalósítandó- intézkedési terv megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával. 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő, kiemelt célcsoportokba tartozók számát 

és arányát, valamint helyzetét a településen. 

Emellett 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. 

Célunk továbbá a település egészét érintő problémák feltárása is és az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében szükséges fejlesztési tervek, megoldási javaslatok kidolgozása.  

 

A helyzetelemzésben feltárt problémákra adott válaszok - fejlesztési, megoldási javaslatok, célok- 

megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 

Intézkedési Terve (IT) tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

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

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

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 
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történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

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

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 Az Alaptörvényben- annak 4. módosításával- a XV. cikk (4) pontjaként kinyilvánításra 

került, hogy „Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 

megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

 A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 

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

előírásai alapján végeztük.  

 A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendelete, a 

2021.06.30-ával módosított, 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 

tartalmazza 

 a fenti rendeletben foglaltakat a Belügyminisztérium honlapján megjelent 

„MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” című dokumentum alapján alkalmaztuk, 

különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

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

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

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

(MNTFS 2030), melyet a Kormány 1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozatával fogadott el és 

amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait. A dokumentum 

egységes kormányzati stratégiai keretbe foglalja a társadalmi felzárkózás szempontjából 

meghatározó hazai részstratégiákat. 

Részstratégiák: 
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Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

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

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

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

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

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

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

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

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

 

Fenti körbe tartozó programok különösen az alábbiak: Gazdasági program, szolgáltatástervezési 

koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, településfejlesztési koncepció, 

településszerkezeti terv, településrendezési terv - helyi építési szabályzat, éves költségvetések, 

településképi rendelet, szociális tárgyú rendeletek, lakás rendelet továbbá egyéb fejlesztési tárgyú 

dokumentumok: A harkányi turizmus helyzete, fejlesztési lehetőségeinek feltárása, Harkány Város 

Egészségterve, Harkány Város Önkormányzatának Sportkoncepciója, Harkány Város 

Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója, Munkaerőpiaci monitoring jelentés. 

 

Költségvetési rendelet – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése 

értelmében a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 

polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a 

naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 

követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek, melyet az rendelet formájában 

fogad el. Harkány Város Önkormányzatának éves költségvetései tartalmaznak 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. 

 

Szociális Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

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

településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 

feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A 

Szolgáltatástervezési Koncepció világosan tartalmazza az egyes közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés jelenlegi állapotát, illetve a későbbiekben, a szolgáltatások fejlesztésével elérni kívánt 
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célt. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2016. (X.27.) Önk-i 

határozatával fogadta el a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 

 

 

 

Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája – A településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3.§ (1)-(5) 

bekezdései szerint koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha 

a) jogszabály előírja, vagy 

b) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település társadalmi, gazdasági, 

illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt 

indokoltnak tartja. 

A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének, sajátosságainak és a 

településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül. A koncepció, a stratégia és a 

településrendezési eszköz készítésének módját a korábbi tervekre is figyelemmel kell 

meghatározni. A koncepció, a településszerkezeti terv, a kézikönyv és a településképi rendelet 

egymással tartalmi összhangban készül. A stratégia a koncepcióval összhangban, a 

településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra. 

Jogszabály – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 24. §-

a- a fővárosi közgyűlésnek írja elő településfejlesztési stratégia elfogadását a főváros egységes 

településpolitikájának biztosítása érdekében.  

Harkány Város Önkormányzata a fent hivatkozott Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja 

alapján döntött Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) készítéséről. A 

2016. évben elfogadott dokumentum a részletes helyzetelemzést követően prioritásonként 

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

jelentős idegenforgalommal és szolgáltató szektorral rendelkező várossá válást fogalmazott meg, 

melynek motorja a folyamatosan fejlődő gyógyfürdő és a ráépülő minőségi szállás-, egészségügyi-

, medical-wellness és egyéb idegenforgalmi szolgáltatások. 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. 

A képviselő-testület az ITS-t a településfejlesztési koncepcióval együtt, 231/2016. (X.27.) 

Önkormányzati határozatával fogadta el, majd 86/2021. (VI.25.) Önkormányzati határozatával 

döntött az ITS -és a településfejlesztési koncepció- felülvizsgálatáról és a módosított stratégia 

elkészíttetéséről. 

  

 

Harkány Város Településfejlesztési Koncepciója – hosszútávra szóló, 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 
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kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti 

szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. 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, mely fejlesztéseknek köszönhetően 

Harkány Dél-Baranya meghatározó idegenforgalmi és egészségügyi központjává válik. 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. A településfejlesztési koncepció 

elfogadása és felülvizsgálata is az ITS-sel párhuzamosan történik:  

 

Településrendezési terv – Helyi Építési Szabályzat – Az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a 

alapján a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme 

érdekében településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el. A településfejlesztés 

feladata a településen élők számára a települési élet- és környezetminőség javítása, a 

környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőforrások fenntarthatóságát 

biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési irányok, célok és az 

azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök – fejlesztési akcióterületükkel 

együtt történő – meghatározása, az országos és térségi érdek, valamint a szomszédos és a más 

módon érdekelt többi település településtervének figyelembevételével. A településrendezés 

feladata, hogy – a településfejlesztéssel összhangban – a település területének, telkeinek 

felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával meghatározza a 

település összehangolt, rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, a település 

adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a 

környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, biztosítsa a település működéséhez 

szükséges infrastruktúra-hálózatot, megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát, biztosítsa a 

település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, 

természeti és tájképi arculatának védelmét. 

A települési önkormányzat a település tervszerű, fenntartható, valamint gazdaságos fejlesztése és 

üzemeltetése érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és területi alapú, a környezeti, 

társadalmi és gazdasági adottságokra alapozott – a településrendezést elősegítő – 

településfejlesztési tervet készít, melyet normatív határozattal állapít meg. 

A településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott 

településfejlesztési célok megvalósítása érdekében a települési önkormányzat képviselő-testülete 

önkormányzati rendeletként helyi építési szabályzatot fogad el.  

Harkány Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2018.(V.25.) 

Önkormányzati rendelete 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 mindenkori hatályos 

OTÉK rendelkezéseivel összhangban készült, ahol a különböző esélyegyenlőségi előírások 

figyelembe vétele előírt (pl.: akadálymentesség). 
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Településszerkezeti terv - A koncepció, a településszerkezeti terv, a kézikönyv és a településképi 

rendelet egymással tartalmi összhangban készül. A település teljes közigazgatási területére 

elkészített, hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló 

döntés mellékleteként fogadja el. A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített 

és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, 

valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben 

meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település 

működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó 

térbeli kialakítását és elrendezését. Harkány Város településszerkezeti terve mindezt figyelembe 

veszi, továbbá folyamatos felülvizsgálatát az Önkormányzat elvégzi: a 98/2018. (V.18.) 

Önkormányzati határozattal elfogadott szerkezeti terv a K-61/2020. (VI.12.) Polgármesteri 

határozattal, majd a rendezési terv módosításával kapcsolatos döntésekkel összefüggésben az 

54/2022. (III.10.) Önkormányzati határozattal módosult. 

 

Településképi Arculati Kézikönyv – Harkány Város Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) 

a település bemutatásán túl megismerteti a város értékeit, feltárja a fejlesztési lehetőségeket. A 

TAK elfogadásáról a képviselő-tetsület 32/2018. (III.29.) Önkormányzati határozattal döntött.  

 

 

Egyéb önkormányzati dokumentumok, fejlesztési tervek, programok:  

 

 

Harkány Város Egészségterve – Bemutatja a város lakosságának halálozási, megbetegedési, 

környezet-egészségügyi viszonyaiban bekövetkező változásokat, ráirányítja a figyelmet a fennálló 

egészségügyi problémákra, azok célzott kezelésére.  

 

A harkányi turizmus helyzete, fejlesztési lehetőségének feltárása – Bemutatja Harkány 

kimagasló turisztikai potenciálját, javaslatot tesz a klasszikus vendégkörön túli, új célcsoportok 

megszólítására, az ő igényeiket kiszolgáló termékfejlesztésre, vázolja egy innovatív, a jövő 

trendjeit megvalósító desztinációvá válás lehetőségét. 

 

Harkány Város Önkormányzatának Sportkoncepciója – meghatározza az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatait, az önkormányzat fejlesztési irányelveit a sport területén a város 

polgárainak egészsége érdekében, az egészséges életmód, rendszeres sportolás népszerűsítése 

hangsúlyozásával. 

 

Harkány Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója – Az önkormányzat ifjúsági 

területen végzett munkája foglalataként megjelenő dokumentum a városban élő ifjúság 

élethelyzetével, a fiatalokat érintő problémákkal és azok kezelési lehetőségeivel, fejlesztési 

lehetőségek meghatározásával foglalkozik. 

 

Munkaerőpiaci monitoring jelentés – az EFOP – 1.2.11-16-2017-00035 azonosítószámú, 

„Harkányban élni jó! – Esély Otthon Harkányban” című pályázathoz kapcsolódóan elkészített 

dokumentum a Harkányban élő illetve itt dolgozó és letelepedni szándékozó 18-35 év közötti 

fiatalokra fókuszálva olyan programok meghatározása érdekében nyújt segítséget az 

önkormányzat számára, amelyek segíthetik a célcsoport támogatását a munkaerőpiacra történő be- 

illetve visszakerülésben. Az elemzés célja, hogy bemutassa Harkány gazdasági és munkaerőpiaci 

helyzetét, összegezze a térségben tapasztalható jövőbeni trendeket, melyek segítségével a program 

céljával összefüggő munkaerőpiaci programok indíthatóak. Az elemzés kitér a térségre jellemző 

munkaerőpiaci problémákra és igyekszik megoldási javaslatokat felvázolni. 
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Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt rendeletekkel 

szabályozza jelenleg az esélyegyenlőséget Harkányban: 

 

 

További önkormányzati rendeletek és céljaik: 

 

- 7/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelet a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a 

szociális és gyermekjóléti igazgatásról: Harkány város lakóinak szociális biztonsága érdekében 

meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, 

szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint az igénybevétel módját. 
 

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

önkormányzat tulajdonában lévő 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.) Önkormányzati 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.) Önkormányzati 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, valamint állami tűzifavásárlási támogatás hiányában az önkormányzat saját 

tulajdonú vagy saját költségvetési forrásból vásárolt tűzifa készletéből nyújtott térítésmentes 

önkormányzati tűzifa juttatás biztosításának helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az igénylés 

menetéről, az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről és ellenőrzéséről. 

 

2/2019. (II.18.) Önkormányzati rendelet A „Harkányban élni Jó!- Esély Otthon, Harkányban” 

című pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról: a rendelet célja a pályázat keretében 

biztosított lakhatási támogatás feltételrendszerének meghatározása azzal, hogy a város 

lakosságfenntartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes végzettséggel 

rendelkező személyek városban történő letelepedését támogassa. A rendelet személyi hatálya 

kiterjed azon 18 és 35 év közötti személyekre, akik Harkány városában lakcímmel rendelkeznek, 

vagy Harkány városába kívánnak költözni és Harkány város területén működő munkáltatónál 

rendelkeznek munkaviszonnyal, vagy a jövőben munkát kívánnak vállalni, illetve Harkányban 

vállalkozóként tevékenykednek, vagy vállalják, hogy a már működő vállalkozásukat Harkányba 

helyezik át. 

 

 

Egyéb, esélyegyenlőséggel összefüggésbe hozható önkormányzati rendeletek: 

 

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

önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól 

 

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

az Önkormányzat közművelődési feladatairól 
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018.(IX.20.) Önkormányzati rendelete 

a mini bölcsődei ellátásról  

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (VI. 21.) számú önkormányzati 

rendelete a városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjról 
 
 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv – 2018. április 1-jén léptek hatályba a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény azon rendelkezései, amelyekkel kikerültek a törvényből a 

köznevelés-fejlesztési tervre vonatkozó szakaszok, és ugyanekkor léptek hatályba az 

esélyegyenlőségi intézkedési tervet szabályozó előírások. A köznevelés-fejlesztési terv 

megszűntével a közoktatás helyi szereplői a település esélyegyenlőségi programján keresztül 

tudnak befolyást gyakorolni a helyi közoktatást érintő folyamatokra. A nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a alapján 

tankerületi központ a települési önkormányzat – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített – helyi esélyegyenlőségi 

programját is figyelembe véve megalkotja a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet 

az állami köznevelésialapfeladat-ellátás vonatkozásában, melyet megküld a Klebelsberg 

Központnak (a továbbiakban: oktatási központ). Ha a tankerületi központ a települési 

önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, esélyegyenlőségi 

intézkedési tervét harminc napon belül – de tájékoztatás hiányában is legalább háromévente – 

felülvizsgálja. Ha a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a 

módosított intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési önkormányzatnak, az 

oktatási központnak. 

 

 

Társulási dokumentumok: 

 

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

A siklósi térség társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottnak, vidékfejlesztési szempontból 

támogatandónak minősül. Az Országgyűlés döntött 2012-ben a kistérségek megszűnéséről. Ezt 

követően a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszűnt.  

 

Az állam által biztosított egyes szociális (házi segítségnyújtás és családsegítés) valamint a 

gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében Harkány Város jelenleg a 22 tagú Villányi Mikrotérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjaként a társulás által fenntartott Villányi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozik. 

 

A Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha fenntartója a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás, 

melynek Harkány Város Önkormányzata mellett 7 környékbeli önkormányzat a tagja.  

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésekor a társulási dokumentumokra (is) támaszkodtunk. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
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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 2011-es népszámlálási adatokat, illetve a Harkányi Polgármesteri 

Hivatal, a Villányi Családsegítő Szolgálat, a Mohácsi Tankerület, illetve a Kitaibel Pál Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

nyilvántartásait vettük alapul. 

 

Az adatbázisok használata mellett a Harkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, járási 

köztisztviselők, intézményvezetők szolgáltattak adatot, 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. 
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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.  

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.  

 

Magyarországon a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya (olyan háztartásban élők aránya, 

ahol a nettó jövedelem nem éri el a medián jövedelem- azaz jövedelmi közép- 60%-át) 2021. 

évben 12,2 %, míg a roma népesség esetében ez az arány 36%. A szegénység vagy társadalmi 

kirekesztődés kockázatának kitettek aránya – azaz azon személyek aránya, akik a relatív jövedelmi 

szegénység, a súlyos anyagi depriváció vagy a munkaszegénység közül legalább egyben 

érintettek- 2020. évben 18,82 %. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 

hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. A roma népesség esetében a fenti kirekesztődési kockázatnak kitettek aránya 66,6%. 

 

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

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

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

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

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

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább 

terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. 

 

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 
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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. törvény: 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. 

 

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) jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b) és (1c) 

bekezdésben foglaltakra – az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint 

meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), 

ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozók tételes 

adójáról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény 

szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
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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; 

 

Az SZJA adófizetők száma viszonylagos állandóságot mutat, minimális csökkenés tapasztalható. 

A legalacsonyabb, 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók aránya csökkent, a jövedelmek 

tehát nőttek, így a legkisebb jövedelemsávba tartozók száma jobban elvált SZJA adófizetők össz-

számától, azonban jelenleg is nagy arányt képvisel, a legtöbb adózó ebbe a sávba esik. 

 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-1 
millió forintos jövedelemsávba 

tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az állandó népesség 
 %-ában (TS 060) 

2016 42,40 40,52 

2017 41,80 37,17 

2018 40,59 33,78 

2019 40,28 32,82 

2020 41,80 31,49 

2021 n.a. n.a. 

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

 

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

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

feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket 

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

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

 

Fogalmak: 

 

Álláskereső: az Flt. 58.§ (5) bekezdésének d) pontja értelmében az a személy, aki a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem 

folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 

munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, 

és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási 

szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.  

 

Pályakezdő álláskereső: az Flt. 58.§ (5) bekezdésének k) pontja értelmében a 25. életévét — 

felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét — be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, 

feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett 

jogosultságot. Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki csecsemőgondozási díjban, 

örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül, letartóztatásban van, szabadságvesztés 

büntetését tölti, kivéve, ha a fogvatartott reintegrációs őrizetben van, valamint elzárás büntetését 

tölti, önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít. 

 

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 mezőgazdasági 

őstermelőként tevékenységet folytatott, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet 

folytatott, feltéve, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 

(Flt. 27.§ (1) bekezdése) 

 

Bejelentett álláshelyek száma: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz bejelentett 

munkaerőigény. Munkaerőigénynek nevezzük a foglalkoztatónál olyan tevékenység jövőbeni 

ellátására vonatkozó és egy adott munkakörre, foglalkoztatási helyszínre, egy időpontban 

felmerült és beadott igényét, amelyben a munkavégzés foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

keretében történik. A foglalkoztató a munkaerőigény bejelentésben egy adott munkakörben 

nála keletkezett üres álláshely, vagy álláshelyek betöltése iránti igényét jelzi.  

 

Álláskeresési ellátások: Az álláskereső részére – az Flt.-ben meghatározott feltételek szerint – 

álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint 

költségtérítés jár. (Flt. 24.§)  
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Álláskeresési járadékban részesülők: álláskeresési járadékban az részesülhet, aki álláskeresési 

járadék illeti meg azt, aki álláskeresőnek minősül, az álláskeresővé válását megelőző öt éven belül 

legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése 

nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő 

munkahelyet felajánlani. 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben (álláskeresési segélyben) részesülők: Az álláskereső 

kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell 

megállapítani, ha munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és 

számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani és a kérelem 

benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év 

hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék 

folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az 

álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – 

megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, az 

álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését 

követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és rendelkezik az 

öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és korhatár előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. Az 

álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható. 

 

Költségtérítés: Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély 

megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami 

foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv 

által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), 

a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg 

kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére a fenti okokból felmerült, indokolt helyi utazási 

költségek megtérítéséről is rendelkezhet. A közfoglalkoztatott részére meg kell téríteni a 

tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült, azon indokolt helyközi utazási költséget, 

amely az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett utazással összefüggésben - ideértve a 

lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, valamint a foglalkoztatóhoz történő oda- és 

visszautazást - merül fel. Jogszabály a fentiekben felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi 

utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 

 

Az ESZA által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisa: A járási hivatal az 

Európai Szociális Alap, valamint az Európai Szociális Alap Plusz (a továbbiakban együtt: ESZA) 

által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről az uniós szintű eredmények monitoringja és 

értékelése, a közös indikátorok mentén történő tagállami jelentéstétel teljesíthetősége, valamint a 

támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében elektronikus nyilvántartást 

(a továbbiakban: ESZA adatbázis) vezet a résztvevő adatairól.  

  

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 vagy munkáltatói személyszállítással – történő oda- és visszautazás 

ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül 
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nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, az álláskereső foglalkoztatása 

munkaviszonyban történik. 

 

Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Az Szt. 33.§-37/H.§-ai szerint 

nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú 

személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A járási hivatal aktív korúak ellátására való 

jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, aki munkaképességét legalább 67%-

ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az 

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-

os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban 

részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 

járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, vagy akinek 

esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő 

lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján 

álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem 

benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal 

legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy akinek esetében a gyermekek otthongondozási 

díja, az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a 

bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a 

rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása 

a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három 

hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem 

biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.  

 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az 

állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint 

köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

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

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2016 4,93 4,71 4,82% 

2017 4,32 4,18 4,25% 

2018 5,01 5,49 5,25% 

2019 4,46 5,90 5,18% 

2020 5,72 5,86 5,79% 
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2021 4,59 5,76 5,18% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 

 

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

egymáshoz viszonyított arányát tekintve. Ugyanis a fiatalok nagy többsége legalább 18 (de 

felsőfokú tanulmányok folytatása esetében 23) éves korukig nappali tagozaton tanulmányokat 

folytat, az 55-64 év közöttiek közül sokan már inaktívak, így ez a két korosztály kevésbé 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 összes száma az aktív korúakat tekintve lassú növekvő tendenciát 

mutat Harkányban, a Covid világjárvány kitörésének évében, 2020-ban az adatokban kiugrás 

figyelhető meg. A nőknél erősebb növekedés, míg a férfiak esetében lassú csökkenő tendencia 

látható, azonban 2020-ban mindkét nemnél jelentősen nőtt a munkanélküliség, melynek oka 

nyilvánvalóan a Covid világjárvány kezelésére elrendelt „zárás”, a turizmus, szolgáltatások, 

kereskedelem központi leállítása volt, mely Harkányt kifejezetten érzékenyen érintette, a város 

fejlődésének mozgatórugóját jelentő idegenforgalomra épülő szolgáltatásokat ellehetetlenítette: 

bezártak a szállodák és más szálláshelyek, éttermek, a teljes szolgáltató-szektor, a kereskedelmi 

szolgáltatók nagy része. A helyi álláskeresők elhelyezkedési esélyei a fürdő és az idegenforgalmi 

eredmények által jelentősen meghatározottak, a fürdő és hozzá kapcsolódó idegenforgalmi szektor 

fejlődése a foglalkoztatás növelése irányába hat. 

 

Az álláskeresők száma ennek megfelelően 2020-ban kiugrást mutat, elérte a 180 főt, majd -a Covid 

világjárvánnyal és annak kapcsán elrendelet korlátozásokkal még mindig érintett- 2021. évben 

visszaállít a korábbi évekre jellemző szintre (160 fő). 
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3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

139 123 156 159 179 162 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 8,00 0,00 3,00 5,00 6,00 5,00 

% 5,76% 0,00% 1,92% 3,14% 3,35% 3,09% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 11,00 17,00 17,00 20,00 19,00 8,00 

% 7,91% 13,82% 10,90% 12,58% 10,61% 4,94% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 9,00 10,00 18,00 5,00 24,00 16,00 

% 6,47% 8,13% 11,54% 3,14% 13,41% 9,88% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 14,00 15,00 10,00 20,00 19,00 12,00 

% 10,07% 12,20% 6,41% 12,58% 10,61% 7,41% 

36-40 év (TS 041) 
Fő 20,00 19,00 18,00 19,00 17,00 19,00 

% 14,39% 15,45% 11,54% 11,95% 9,50% 11,73% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 17,00 17,00 23,00 17,00 19,00 15,00 

% 12,23% 13,82% 14,74% 10,69% 10,61% 9,26% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 13,00 11,00 16,00 12,00 16,00 21,00 

% 9,35% 8,94% 10,26% 7,55% 8,94% 12,96% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 12,00 3,00 15,00 16,00 12,00 15,00 

% 8,63% 2,44% 9,62% 10,06% 6,70% 9,26% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 17,00 18,00 18,00 23,00 16,00 17,00 

% 12,23% 14,63% 11,54% 14,47% 8,94% 10,49% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 18,00 13,00 18,00 22,00 31,00 34,00 

% 12,95% 10,57% 11,54% 13,84% 17,32% 20,99% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       

A fenti táblázat a nyilvántartott álláskeresők korcsoportok szerinti megosztását mutatja 

Harkányban, sajnos a 2018-as évtől kezdődően a legtöbb korcsoportban növekedés tapasztalható. 
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A 61 éves vagy afelettiek teszik ki a legnagyobb számú csoportot az álláskeresőkön belül, mely 

magyarázható a korból adódó egészségromlással, így a munkaerőpiaci képességek, készségek 

romlásával is. Számuk az elmúlt 5 évben sajnos közel duplájára nőtt.  Aggasztó a fiatal családos 

korú (36-40 éves) álláskeresők aránya és annak változatlansága is, míg a 46-50 évesek esetében a 

jelentős emelkedés. 

 
 
 

 
 
 

A tartósan, 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők száma növekedett, ezen belül a 

nők aránya az elmúlt években folyamatosan emelkedett, a 2016. évi 41,33-ről 2021-re 55,21%-ra 

nőtt, a 2019. évben kiugró, 61,36%-os arány figyelhető meg. 
 

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

Év  

180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek aránya 

(TS 057) 

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

% % 

2016 53,96 41,33 

2017 55,28 45,59 

2018 51,92 50,62 

2019 55,35 61,36 

2020 59,78 53,27 

2021 59,26 55,21 

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

 

 

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

iskolainál magasabb végzettségűek teszik ki az álláskeresők mintegy 80%-át, míg az általános 

iskolai végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők aránya 

csökkent. A 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők munkaerőpiaci lehetőségei 

erősen korlátozottak, képzéssel, az általános iskolai végzettség megszerzésével növelhetők. 

 

 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 

végzettség (TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 139 1 0,72% 34 24,46% 104 74,82% 

2017 123 2 1,63% 35 28,46% 86 69,92% 

2018 156 3 1,92% 35 22,44% 118 75,64% 

2019 159 3 1,89% 37 23,27% 119 74,84% 

2020 179 4 2,23% 43 24,02% 132 73,74% 

2021 162 4 2,47% 30 18,52% 128 79,01% 

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

lehetőségei; 

 

Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök a foglalkoztatás növelését célozzák az álláskeresők 

képzése és a munkaadók ösztönzése, foglalkoztatási lehetőségének növelése által. Ezek az 

eszközök elsősorban munkahely-teremtésre, az elkerülhető munkahely-megszüntetés 

támogatására, mobilitási képesség növelésére irányulnak és tartós megoldást kívánnak nyújtani a 

munkaerőpiaci feszültségekre. Ilyen eszközök pl. munkaerő-közvetítés, állákeresési tanácsadás, 

képzések, foglalkoztatást bővítő támogatások, álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása, 

munkahelymegőrző támogatás, munkaerő-piaci programok támogatása, atipikus foglalkoztatási 

formák támogatása.  

 

A közfoglalkoztatottak száma függ a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által meghatározott 

keretszámoktól, melyek az utóbbi években folyamatosan csökkentek. A közfoglalkoztatottak 

száma az aktív korú lakossághoz képest elenyésző, és 2016-tól 2021-ig igen jelentősen csökkent, 

2021-ben már mindösszesen csak 7 fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacra való kilépés 

lehetőségét az említett aktív munkaerőpiaci eszközök segítik. A jellemzően alacsonyabb 

képesítésű közfoglalkoztatottak a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínáló munkáltatóknál 

esetlegesen kisegítő munkakörökben helyezkedhetnek el, amelyre azonban a 2020-as évben és a 

2021-es év egy részében – a Covid világjárvány okán- nem volt esély. A nyári időszakban a 

megnövekedett vendég-forgalom rövidtávon szintén lehetőséget termet a közfoglalkoztatásból az 

elsődleges munkaerőpiacra való átlépésre. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel 

támogatottak száma fokozatosan csökken, azonban a 2020-as évben jelentős kiugrást mutat, az 

előző évihez képest több, mint duplájára emelkedett.  

 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai eszközökkel 
támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalkoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 79 60 



 30 

2017 100 40 

2018 58 29 

2019 43 22 

2020 169 10 

2021 39 7 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 

 
 

 

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

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

 

 

Harkány fürdőváros lévén a turisták által gyakran látogatott hely, a turizmushoz kapcsolódóan 

számos vállalkozás működik a településen, a munkahelyek nagy része is ezen szektorhoz kötődik. 

A városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek száma az utóbbi években 

állandónak mondható a településen, azonban a Covid világjárvány erősen visszavetette a 

turisztikai szektorhoz kötődő vállalkozások eredményes működését, amely a munkanélküliségi 

adatokban is megmutatkozott. 

 A foglalkoztatási programokat tekintve csak az Önkormányzati közfoglalkoztatás adatait tudjuk 

pontosan megjeleníteni, mely a korábban említettek szerint jelentősen csökkent.  

 

 

Megyei szinten nagymértékű foglalkoztatási program lebonyolítására kerül sor az elkövetkező 

időszakban, „Baranya segít- együttműködés a foglalkoztatás fejlesztésért” címmel, melynek 

Harkány is részese: a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzati 

Hivatallal és a Baranya Megyei Kormányhivatallal közös konzorciumban 2022. évben nyert el 

támogatást a munkahelyek megtartását, illetve elhelyezkedést segítő, a konzorciumi tagok, 

önkormányzatok, civil szerezetek, a Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint 

gazdasági szereplők – munkáltatók- együttműködésben létrejövő program megvalósítására, 

melynek keretében több, mint ezer fő munkanélküli személy munkába helyezése és konkrét 

foglalkoztatása a cél, jelentősen javítva ezzel a megye foglalkoztatási helyzetét, kiemelt tekintettel 

a COVID 19 vírus okozta foglalkoztatási nehézségekre is. A projekt célcsoportjai a Baranyában 

foglalkoztatási szempontból legsérülékenyebbek, így az 50 év feletti munkanélküliek, a GYES-
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ről, GYED-ről visszatérni szándékozó kismamák és a jelenleg inaktív álláskeresők. Remélhetőleg 

a Paktum-projekt a foglalkoztatási helyzet javítását éri el Harkányban is. 

 

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

 
 elérhetőség 

átlagos 

ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpárok 

száma munka-

napokon 

átlagos utazási 

idő autóbusszal 

vonat járatok 

átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 

utazási idő 

vonattal 

Kerékpár 

úton való 

megközelít-

hetőség 

átlagos 

utazási idő 

kerékpáron 

Legköze-

lebbi 

centrum 

Siklós: 6 

perc 

66 Siklós: 8 perc Siklós irányába 

nem közlekedik 

nem 

releváns 

lehetséges Siklós: 12 

perc 

Megye-

székhely 

25 perc 48 40 perc Pécs irányába 

nem közlekedik 

nem 

releváns 

közúton 

lehetséges 

1,5 óra 

Főváros 2 óra 30 

perc 

19 

(Budapest-

Harkány: 10) 

4 óra Budapest 

irányába nem 

közlekedik 

nem 

releváns 

nem releváns nem 

releváns 

Forrás: menetrendek.hu, 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, Siklós – Harkány között 15-20 percenként 

elérhető az autóbuszos közlekedési lehetőség. Vonat nem közlekedik Harkányon át semmilyen 

irányba. 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. Mobilitás szempontjából tehát Harkány adottságai jók. 

 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma csökkenő tendenciát mutat, melyen belül a 2017. 

évben volt tapasztalható esés. Harkány Város Önkormányzata 2017. évben támogatást nyert az 

EFOP – 1.2.11-16-2017-00035 azonosítószámú, „Harkányban élni jó! – Esély Otthon 

Harkányban” című pályázat megvalósítására. A pályázat a Harkányban élő illetve itt dolgozó és 

letelepedni szándékozó 18-35 év közötti fiatalokra fókuszált, célja a település jövője 

szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatalok városban történő letelepedésének 

támogatása lakhatási támogatás biztosítása által. A pályázat keretében 5 db modern, teljesen 

felszerelt, az önálló életvitelre mindenben alkalmas lakás került kialakításra, melyek pályázati 

rendszerben, lakhatási támogatásként kerülnek kiutalásra, lakbérfizetési kötelezettség nélkül, 2 év 

határozott időre, a pályázati feltételeknek megfelelő -Harkány városában lakcímmel rendelkező, 

vagy Harkány városába költözni kívánó és Harkány város területén működő munkáltatónál 

munkaviszonnyal rendelkező vagy ott a jövőben munkát vállaló, illetve Harkányban 

vállalkozóként tevékenykedő vagy a már működő vállalkozásukat Harkányba áthelyező- 18-35 

éves fiatal számára. A lakások folyamatosan kihasználtak, az egyes pályázati fordulókat nagy 

érdeklődés övezte. A pályázat célja az is, hogy a lakhatási támogatás folytán a fiatalok a két év 

alatt takarékoskodhassanak, hogy a támogatási időszak leteltét követően Harkányban saját erőből 

szerezzenek lakóingatlant és így a város az értékes humán-erőforrást tudja megtartani, tekintettel 

arra a tényre is, hogy a fiatalok esetében még mindig magas az elvándorlás. A pályázat keretében 

elkészült Harkány város tekintetében egy, a fiatalok foglalkoztatási lehetőségeivel foglalkozó 

tanulmány, Munkaerőpiaci monitoring jelentés címmel, amely olyan munkaerőpiaci programok 

meghatározása érdekében nyújt segítséget az önkormányzat számára, amelyek segíthetik a 
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célcsoport támogatását a munkaerőpiacra történő be- illetve visszakerülésben. A pályázat kapcsán 

egy ifjúsági iroda is megkezdte működését, amely a pályázathoz kapcsolódó adminisztráción túl 

számos munkaerőpiaci program, képzés lebonyolítását is végezte.   

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

Fő Fő 

2016 139 17 

2017 123 8 

2018 156 17 

2019 159 12 

2020 179 13 

2021 162 10 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

 

 
 
 

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

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 

Harkányban felnőttek részére a Kiss József Művelődési Ház és Sportcsarnok által pályázati 

forrásból szervezett képzések érhetőek – pl. számítástechnikai, nyelvi tanfolyamok, esetenként 

külső szervezők képzései szintén pályázati forrásoknak köszönhetően. Emellett Siklóson elérhetők 

a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képzései és egyéb munkaerő-piaci programjai, 

valamint az Új Esély Közhasznú Egyesület által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások.   

A Baranya segít – együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért című, megyei szintű, de Harkányt, 

mint tagot is érintő munkahelyteremtő projektet a d) pontban részleteztük.  
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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 jövedelem 

60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban 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 mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a 

medián jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme. 

 

Harkányban az Önkormányzat által fenntartott intézmények munkatársainak kiválasztásánál 

kiemelt szempont, hogy az intézmény lehetőleg helyi munkaerőt alkalmazzon. Ezen cél elérését a 

képesítési követelmények gyakran meghiúsítják.  

 

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. 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

Az önkormányzat által fenntartott Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 

intézmény művelődési ház intézményegységében rendszeresen elérhetőek számítástechnikai 

képzések felnőttek, több esetben kifejezetten idősek részére is, ahol a felhasználói szintű digitális 

ismeretek megszerezhetők. A számítógépek képzésen kívül is hozzáférhetőek az intézményben, 

ahol térítésmentes vezeték nélküli internet-hozzáférési pontszolgáltatás is elérhető. Free wifi a 

település több pontján elérhető a fenti hozzáférési ponton túl is. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Pénzbeli ellátások: a korábbi, önkormányzat által nyújtott szociális ellátások egy része a 

kormányhivatal hatáskörébe került a járási hivatalok létrejöttét követően, az önkormányzatok 

települési támogatásokat állapíthatnak meg helyi rendeletben.  

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére az Szt. 33.§-37/H.§-ai szerint a járási hivatal által nyújtott ellátás. Az a személy, akinek az 

aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 

jogosult.  

Álláskeresési ellátás az álláskereső részére – az Flt.-ben meghatározott feltételek szerint –nyújtott 

álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés.  

A fenti ellátásokon túl az önkormányzat kifejezetten a munkanélküliséghez kapcsolódó pénzbeli 

ellátást nem állapított meg szociális rendeltében, azonban a munkahely elvesztése okán a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerülteket rendkívüli élethelyzetre tekintettel 

nyújtott települési támogatásban, illetve a szülő munkanélkülisége miatt a gyermeket gyermek 

vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatásban részesítheti, mely 

pénzben vagy természetbeli ellátás formájában is nyújtható. Továbbá a szociális rendeletben 

megállapított egyéb települési támogatások is a szociálisan rászoruló, alacsony jövedelemmel 

rendelkezők segítését célozzák.  
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Harkányban az összes nyilvántartott álláskereső kb. harmada részesül foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban. míg kb. negyedük álláskeresési ellátásban - számuk az elmúlt 6 évben 

megduplázódott.  

 

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

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 139 4,92% 23 16,55% 

2017 123 4,41% 25 20,33% 

2018 156 5,49% 26 16,67% 

2019 159 5,53% 27 16,98% 

2020 179 6,21% 33 18,44% 

2021 162 5,58% 46 28,40% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 
 
 
 

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

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 23 16,55% n.a. - 46 33,09% 

2017 34 27,64% 46 37,26% 59 47,97% 

2018 30 19,23% 48 30,98% 56 35,90% 

2019 43 27,04% 54 34,07% 70 44,03% 

2020 41 22,91% 56 31,33% 74 41,34% 



 35 

2021 31 19,14% n.a. - 77 47,53% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi 
átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 n.a. 

2017 10 

2018 8 

2019 6 

2020 7 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

Mint látható, Harkány lakásállományának számát tekintve az utóbbi 6 évben számottevő változás 

nem következett be, 2020. és 2021. évben egyáltalán nem történt új lakásépítés. A lakásállomány 

nagy része lakott, az utóbbi években jelentősen emelkedett a víkendtelepi hétvégi házakba, 

üdülőkbe életvitelszerű ott tartózkodásra való beköltözés, ezen kis méretű, családi ház-jellegű 

ingatlanok iránt kifejezetten megnőtt a kereslet, emellett a társasüdülői garzon egységek is 

népszerűek lettek – mindkét típus nyilvánvalóan lakóházak, társasházi lakások árához képest 

jelentősen kedvezőbb árukkal tudták az ingatlanvásárlók figyelmét, vásárlási hajlandóságát 

megnyerni. Ebből adódóan alacsony jövedelemmel rendelkező családok is nagy számban 

költöztek az üdülő ingatlanokba.   A víkendházak nagy részét –főleg az állandó lakhatás céljára 

vásárolt ingatlanokat- az utóbbi időben felújították, sok esetben bővítették is, az építési előírások 

betartása azonban sok esetben megkérdőjelezhető. A víkendtelepi ingatlanok általában 

gondozottak, karbantartottak, azonban egyes alacsony jövedelmű családok által lakott üdülők 

állapota felújításra szoruló.  Az állandó lakók számának növekedésével azonban a szomszédviták 

is megszaporodtak, a csekély méretű ingatlanok miatt a békés egymás mellett élés nem mindig tud 

érvényesülni, továbbá az eltérő ingatlanhasználat és ebből adódó igények, életvitel okán 

súrlódások adódnak az állandó lakók és a nyaralók között is.  

A víkendtelep- mint nem állandó lakhatási célú lakóingatlanok, hanem üdülőházak, hétvégi házak 

elhelyezését szolgáló építési övezet- infrastuktúrával való ellátottsága hiányos: egyes részein 

hiányzik vagy rossz állapotú a szilárd útburkolat, nem rendelkezik a biztonságos gyalogos 

közlekedést szolgáló járdákkal – ugyanez elmondható a hegyi, zártkerti ingatlanokról is.  

A település több pontján problémás a belvíz, csapadékvíz elvezetése is, hiányos illetve elavult az 

infrastruktúra. A víkendtelep és a hegyi zártkerti ingatlanok nem csatornázottak, a keletkező 

szennyvíz megfelelő gyűjtése problémás. 
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A település egészén gondot jelent továbbá a korszerűtlen ivóvíz-hálózat, gyakori csőtörések, 

nyomásesés, vízhiány. 

 

A település egyéb részeiről is elmondható, hogy a lakóházak állaga, környezete gondozott, 

rendezett, a tulajdonsok kulturált lakókörnyezetet teremtettek. Nincs adatunk arra vonatkozóan, 

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

lakhatási körülmények, de elmondhatjuk, hogy Harkányban -néhány lakóházat leszámítva- az 

épületekben a lakhatási körülmények mindenképpen elégségesek, ugyanúgy a belvárosi részen, 

mint a terehegyi, falusias övezetben. Az Önkormányzat bérlakásait, illetve szociális lakásait a 

következő részben elemezzük.  

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 

száma 1000 
lakásra 
(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 
(TS 074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2016 2065 4 1,94 35,50 57,92 100,00 

2017 2063 0 0,00 35,53 60,11 91,18 

2018 2066 3 1,45 35,48 67,72 91,63 

2019 2068 3 1,45 35,44 67,70 92,89 

2020 2068 0 0,00 35,44 67,94 93,23 

2021 2067 0 0,00 35,46 n.a. n.a. 

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

 

Harkány Város bérlakás-állománya 19 lakást jelent, melyek szolgálati- és szociális bérlakások, két 

lakás pedig piaci alapon került bérbeadásra, valamint 5 lakás pályázat keretében kerül 

bérbeadásra. A lakások többsége bérlővel rendelkezik. A bérlakások állapota a funkciónak 

megfelelő, az utóbbi időszakban több bérlakás felújítása megvalósult, azonban a szociális 

bérlakások száma csökkent, mivel egyes ingatlanok oly mértékben leromlott állapotban voltak, 

hogy felújításuk jelentős költséget jelentett volna, amely nem tette volna gazdaságossá 

bérlakásként történő fenntartásukat, ezért ezek értékesítése mellett döntött a képviselő-testület. A 

szociális bérlakások száma nem éri el az igénylők számát, többen évek óta szerepelnek várólistán.  

A már említett „Harkányban élni jó! – Esély Otthon Harkányban” című pályázat keretében 5 db 

fiatalos, modern lakás került kialakításra és felszerelésre. Az önkormányzat tulajdonában levő 

lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletét a 32/2015. (XII.7.) önkormányzati rendelet 

szabályozza, meghatározva az igénylés és elbírálás rendjét, a jogosultsági feltételeket valamint a 

bérleti díjakat. A rendelet értelmében a szociális bérlakások kizárólag szociális alapon adhatóak 

bérbe legfeljebb 5 év határozott időre, a bérleti jogviszony meghosszabbítható. A bérlakások más 

része szociális az önkormányzat és intézményei munkavállalói számára bérbe adható szolgálati 

lakás. Lehetőség van azonban arra is, hogy ez a lakástípus más személy számára piaci alapon 

kerüljön bérbeadásra. Az Esély otthon pályázat keretében kialakított lakások kiutalását külön 

rendelet szabályozza.  

 

b) szociális lakhatás 

 

A szociális lakásállomány 5 lakásból tevődik össze. A kiadható lakások mindegyike lakott, 1 lakás 

jelen állapotában nem alkalmas lakhatásra, felújítása tervezett, forrás hiányában jelenleg nem 

megoldható a rekonstrukciója. Azon igénylők, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek, de 

kapacitás hiányában elutasításra kerül kérelmük, várólistára kerülnek. Megüresedő lakás betöltése 

elsősorban a várólistán szereplőkkel történik, igényük fenntartásáról nyilatkozatot kérünk. Jelenleg 

nincs lakhatásra alkalmas üres szociális bérlakása az önkormányzatnak, sürgős beavatkozást 

igénylő esetben szociális bérlakásban nem lehetséges az elhelyezés. A lakások felújítása, a 

szociális bérlakásállomány bővítése pályázati forrás nélkül nem valósítható meg, bár az igénylők 

száma indokolná a fejlesztést. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok a hegyi, zártkerti gazdasági épület besorolású 

ingatlanok között fordulnak elő nagyobb számban. A présházakba, hétvégi házakba egyre többen 

költöztek be, általában az alacsony jövedelmű társadalmi csoportokból. Több olyan ingatlan is van 

azonban, amely jelentős átalakítást követően vált állandó lakhatást szolgálóvá, besorolásuk 

azonban a jogszabályi keretek miatt nem változhat lakáscélú ingatlanra. A víkendtelepen az üdülő 

ingatlanok, hétvégi házak rendeltetésének módosítására szintén jogszabályi kötöttségek miatt 

nincs lehetőség. Annak ellenére, hogy sokan állandó lakhatásra használják ezeket az ingatlanokat, 

a helyi építési szabályzat értelmében az üdülőházas és hétvégi házas  övezetben lakóingatlanok 

nem helyezhetők el.  

 

d) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 
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Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és természetbeni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati támogatásban  
részesítettek száma 

(TS 137) 

Fő Fő 

2016 59 130 

2017 63 177 

2018 51 35 

2019 67 522 

2020 43 430 

2021 27 502 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

 

Az önkormányzat lakhatási támogatásként biztosítja a Harkányban élni jó! – Esélyotthon, 

Harkányban című pályázat keretében kiutalásra kerülő lakásokat, eddig 12 támogatottal kötött 

szerződést.  

A szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulásként lakásfenntartáshoz nyújtott 

települési támogatás állapítható meg a szociális önkormányzati rendelet szabályai szerint. 

A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és 

a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 

törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújtható pénzbeli 

vagy természetbeni szociális ellátás formájában. 

A szociálisan rászorulók téli tüzelő-támogatására önkormányzati tűzifajuttatás elnevezésű 

támogatás került bevezetésre 2020. évben, melyet az önkormányzat a Belügyminisztérium 

szociális tűzifa támogatási pályázata hiányában- mint arra nem jogosult település- saját tulajdonú 

tűzifából nyújt. 

   

 

e) eladósodottság 

 

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

családok száma. Az önkormányzathoz szociális támogatásért fordulók emelkedő számából véljük, 
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hogy munkahely elvesztése, vagy betegség miatt krízishelyzetbe kerülők száma az utóbbi 5 évben 

állandónak mondható.  

 

f) 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, bár az utóbbi években nőtt a külterületi, hegyi ingatlanokba költözők 

száma. A víkendtelepre való nagyszámú beköltözést a korábbiakban már részleteztük. Mind a 

külterületi (zártkerti), mind a víkendtelepi ingatlanok egy része esetében problémát jelent a 

szennyvízhálózat hiánya, emellett a zártkertekben lakók -részben a víkendtelepen lakók is- a 

szilárd útburkolatú utakat, járdákat, Harkány egyes lakott hegyi ingatlanjain az internet-

szolgáltatást, bizonyos helyeken a vezetékes ivóvíz-szolgáltatást továbbá hulladékszállítást is 

nélkülözni kénytelenek. 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. 

 

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

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

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

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

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

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

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

 

 

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 

két felnőtt háziorvosi körzeti, illetve egy gyermekorvosi körzeti ellátás működik területi ellátási 

kötelezettséggel. Az ellátások körzeteit Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 24/2016. (XI.30.) Önkormányzati rendelete határozza 

meg, mely rendelet hatálya kiterjed a Harkány közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő két felnőtt háziorvosi és egy gyermekorvosi körzeten túl két vegyes 

fogorvosi körzetre, egy védőnői ellátási körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó vegyes háziorvosi 

és vegyes fogorvosi ügyeleti ellátásra és az iskola-egészségügyi ellátásra. 

A háziorvosi alapellátási feladat teljesítésére az önkormányzattal szerződést kötött és jogot 

szerzett felnőtt háziorvosok Dr. Ivánfi Judit, és Dr. Müller Éva, aki üzemorvosi szolgálatot is ellát. 
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Az I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátja Harkány Város közigazgatási területéből a háziorvosi 

körzeti rendeletben meghatározott közterületeket, valamint Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, 

Drávacsepely községek teljes közigazgatási területét, a II. számú körzet kizárólag harkányi 

közterületekre terjed ki. A gyermekorvosi praxis tartósan betöltetlen, az önkormányzatra szállt, 

mely azt több úton hirdeti az ellátás hosszútávú, megbízható rendezése érdekében, azonban az 

országosan jelentkező orvoshiány és nagyszámú üres praxis mellett nehézkes megfelelő orvost 

találni a körzetbe. Jelenleg helyettesítés útján oldja meg az önkormányzat a gyermekorvosi 

alapellátást, két pécsi és egy siklósi gyermekorvossal kötött szerződés alapján, hétköznaponként 2-

2 óra rendelési időben. A gyermekorvos a harkányi gyermekeken kívül ellátja Ipacsfa, 

Kovácshida, Drávaszerdahely és Drávacsepely települések gyermekeit is. A szabad orvosválasztás 

okán egyes harkányi lakosok nem a harkányi háziorvosokon keresztül veszik igénybe az 

egészségügyi alapellátást, kisebb számban siklósi illetve pécsi háziorvosokhoz járnak, azonban a 

helyi lakosság nagyobb része a helyi ellátásokat választja. 

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

Több fogorvosi magánrendelő is működik, magánpraxisban bőrgyógyászati ellátás is igénybe 

vehető. 

 

A felsoroltakon túl a városban működő gyógyfürdőkórház, a Harkányi Termál Rehabilitációs 

Centrum nyújt fekvő- és járóbeteg szakellátást. Járóbeteg szakellátások: Reumatológia, Ortopédia, 

Mozgásszervi rehabilitáció, Általános fizió-, és mozgásterápia, Neurológia, Belgyógyászat, 

Kardiológia, Bőrgyógyászat, Nőgyógyászat – utóbbi kettő beutaló nélkül, a többi szakellátás 

háziorvosi beutalóval vehető igénybe.  

A fekvőbeteg ellátások: mozgásszervi rehabilitáció, krónikus belgyógyászat, aktív reumatológia, 

Psoriázis gondozás (bőrgyógyászati fekvőbeteg-ellátás), nőgyógyászati gyógykezelés (meddőség-

kezelés is), Kardiológiai rehabilitáció.  

Az elérhető kezelések: balneoterápia- gyógyvíz és természetes gázok, fizioterápia, pakolások, 

hidroterápia, elektroterápia, fényterápia.  

 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyógyszertárak és  
fiókgyógyszertárak 

száma 
(TS 110) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (TS 

135) 

db db db db Fő Fő 

2016 0 2 1 1 n.a. n.a. 

2017 0 2 1 0 79 16,87 

2018 0 2 1 1 98 17,41 

2019 0 2 1 1 91 12,19 

2020 0 2 1 1 124 12,85 

2021 0 2 1 1 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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A 2020-2021. évben a Covid világjárvány okán betegforgalom jelentősen megnőtt, azonban 

formája megváltozott, előtérbe került a telefonos konzultáció, az orvosok személyes betegfogadás 

helyett –főleg 2020. évben- távkonzultációt biztosítottak. A kórház is a Covid-ellátási színhellyé 

vált, a járóbeteg-szakellátások szüneteltek, a fekvőbeteg osztályokon kórházi kezelésre szoruló 

Covid-betegek ellátása zajlott, egyben oltópontot is létrehoztak a kórházban illetve a művelődési 

házban, ahol nem csak a helyi, hanem a sellyei régióból érkezők oltása is zajlott. A város 

egészségügyi ellátását tehát a világjárvány átmenetileg erősen átrendezte, azonban az 

egészségügyben dolgozók, valamint a családsegítő-szolgálat, művelődési ház, önkormányzat, 

nevelési-oktatási intézmények és más szereplők összefogásával a járvány kezelése érdekében 

szükséges intézkedések gyorsan és eredményesen végrehajthatóak voltak.  

 

Harkányban a háziorvosi rendelésen túli időszakban, hétköznap 17 órától másnap reggel 8 óráig, 

pénteken 12 órától hétfő reggel 8 óráig, ünnepnapokon 24 órában az alapellátáshoz kapcsolódó 

gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátás  is elérhető a sürgős ellátást igénylő 

betegek részére az Egészségházban, kivételesen a beteg otthonában. Az ügyeleti ellátás Harkányon 

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

településekre terjed ki, illetve ellátja Harkány üdülővendégeit, valamint a szociális otthon lakóit. 

Továbbá az ügyelet feladatkörébe tartozik a sürgős orvosszakértői tevékenységet igénylő esemény 

is (halottszemle, vérvétel alkohol vizsgálatra). Az ügyelet megszervezése az utóbbi időszakban 

sajnos meglehetősen nehézkes az orvos-hiány és leterheltség, a megváltozott jogviszony 

rendelkezések, továbbá anyagi okok miatt, így a helyi háziorvosokon kívül több vállalkozó orvost 

illetve céget is be kellett vonnia az önkormányzatnak, azonban az ügyeleti ellátás helyben való 

megtartása így is ellehetetlenülni látszik, az ellátás más módon való megszervezése szükségszerű. 

 

A közgyógyellátottak száma 2017-2020 között harmadával emelkedett. A közgyógyellátás a 

szociálisan rászorult személy részére – egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - 

az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás, az 

ellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó kérelmet a járási hivatalhoz kell benyújtani.   

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Alanyi alapösszegű ápolási díjra jogosult a 

hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 

év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, 

ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, fokozott ápolási szükséglettel 
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rendelkező személy gondozását, ápolását végzi.  kiemelt ápolási díjra jogosult az a közeli 

hozzátartozó, aki által ellátott személy 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a 

komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy 

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, vagy 18. életévét 

nem töltötte be, vagy betöltötte, de tanulmányokat folytat, és utána állapota miatt magasabb 

összegű családi pótlékot folyósítanak, és ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító állapot igazolását végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota 

miatt tartós ápolást-gondozást igényel. Az ápolási díjban részesülők száma 2017- 2020. év között 

csökkenő tendenciát mutat. 

 

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. Harkányban két védőnő dolgozik. Az iskolában önálló iskola 

védőnő nem működik, a területi védőnő az iskolában is ellátja a védőnői feladatokat. Felnőttek 

részére szűrőprogramok Siklóson illetve Pécsett érhetők el. Átfogó szűrőprogramok helyben 

biztosítása a lakosság egészségi állapotának javítása, az egyes kóros elváltozások korai 

felismerése érdekében szükséges volna, mivel az alapellátás keretében ennek lehetőségei 

korlátozottak.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Harkányban a gyógyvízre épülve számos egészségügyi fejlesztő illetve rehabilitációs ellátás 

érhető el. A Harkányi Gyógyfürdő – mint Magyarország 12 gyógyhelyének egyike - szerződést 

kötött az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) így a társadalombiztosítás 

támogatásával számos szolgáltatást kedvezményes áron vehetnek igénybe a vendégek abban az 

esetben, ha már valamilyen mozgásszervi betegség megállapítható. Jelenleg kilenc féle 

fizioterápiás gyógykezelést (természetes gyógymódokkal való orvoslást), valamint komplex 

csomagban fürdőgyógyászati ellátást támogat a társadalombiztosítás. A fürdőben reumatológiai 

szakrendelés is elérhető. 

A kórházban – Harkányi Termál Rehabilitációs Centrumban- elérhető széleskörű rehabilitációs 

szolgáltatásokat, járó- és fekvőbeteg ellátást, elérhető kezeléseket már ismertettük.  

 

Sajátos harkányi egészségügyi intézmény a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. által 

fenntartott MÁV Gyógyház. A rehabilitációs intézet fő profilja a mozgásszervi megbetegedések 

gyógyítása és rehabilitációja, komplex fizikotherapiás kezelések széles skálája által. Az intézet 

területén belül számos kezelés közvetlenül elérhető, a gyógyvizes thermal medence- és kádfürdőt 

gyógyfürdőben vehetik igénybe a beutaltak. Felvételi indikációt képez - többek között - krónikus 

degeneratív gerinc és ízületi betegségek, csontritkulás és egyéb anyagcsere betegségek, ortopediai, 

idegsebészeti műtétek, valamint balesetek utáni utókezelés, amputált betegek járástanítása, 

aktivitást nem mutató gyulladásos ízületi betegségek. 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetést Harkány Város Önkormányzata az iskola épületében található, de szervezetileg 

az óvódához tartozó főzőkonyhán keresztül látja el, míg a szociális étkeztetést pályázati eljárás 

keretében kiválasztott vállalkozó útján biztosítja, tekintettel arra, hogy az ezen ellátást igénybe 

vevők száma oly mértékben emelkedett az utóbbi években, hogy azt az óvodai főzőkonyha 
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kapacitás hiányában már nem tudta kiszolgálni.  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 a hét minden napján lehetőségük van a sportolni vágyóknak 

különböző sportprogramokból válogatni. 

 

Hétfőn és szerdán 18.15. órától az aerobik, míg 19.30-tól zumba foglalkozásokon zenére 

formálhatják alakjukat az idelátogatók. Csütörtökön pound fitness látogatható 19.15 órától. Az 

együtt végzett munka nem csak szórakozást, de valódi közösségi élményt is nyújt. 

Akik edzettségükön és kondijukon kívánnak változtatni, nekik a TRX foglalkozásokat ajánljuk, 

melyek, kedden 17.30-19.00, csütörtökön 17.30-19.00, vasárnap 18.00 órától kezdődnek. 

 

Az asztalitenisz kedvelőinek a sportcsarnokban szerdán és pénteken 17.00.-től 20.00.-ig érhető el 

ez a sportág. 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 sportág 

megfelelő súlycsoportjának magyar bajnoka által. A thai box oktatója kedden 19.15.-től 21.00.-ig, 

pénteken 18.00-tól tartja meg foglalkozásait. Az edzéseket gyerekek is előszeretettel látogatják, 

így ismerve meg a fegyelmet a küzdeni akarást és a sportág alapjait. 

Egyesületi keretek között, kisiskolások számára hétfőn 15.30.-tól 19.00. óráig, kedden 15.30-

18.30-ig, szerdán 15.30-17.00 óráig, csütörtökön 15.30-18.00 óráig , pénteken 15.30-17.00 óráig, 

 míg felnőttek részére, illetve a rekreáció részére hétfőn és csütörtökön 19.00, illetve 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. 

  

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 és utánpótlás versenyek 

szombatonként. A helyi labdarúgó csapat bajnoki mérkőzései a sportcsarnok melletti füves pályán. 

Ezen kívül rendelkezik egy műfüves pályával is, amely a melegebb nyári napokon az esti 

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

rendelkezésre áll számos lehetőség Harkányban. A sportcsarnok akadálymentesített. 

 

A mozgásszegény életmódot folytatók száma azonban növekszik minden korcsoportban. A  

kültéri, bárki által hozzáférhető sportlehetőségek és színterek létrehozásával ez a folyamat 

lassítható, megállítható lenne.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat Harkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szabályozza az Szt. keretei között. Az 

önkormányzat a szociálisan rászoruló felnőtt korúak részére a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális alapszolgáltatások keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést nyújt. Az 

étkeztetést a már említettek szerint vállalkozó útján biztosítja. Az ellátási igényekkel, 

adminisztrációval, szakmai feladatokkal kapcsolatos teendőket az önkormányzat által 6 órában 

foglalkoztatott asszisztens látja el. Az étkeztetés előre csomagolt, vákuumozott ételtartó 

dobozokban, házhozszállítással biztosított, az ellátás iránti igény az utóbbi években 

megduplázódott, jelenleg 152 főre terjed ki. A családsegítést és házi segítségnyújtást az 

önkormányzat a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagjaként a társulás 

által fenntartott Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja, mely 

tevékenységéről minden évben átfogó értékelést nyújt Harkány Város Önkormányzata Képviselő-

testületének. 

Gyermekek részére az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

gyermekjóléti szolgáltatás szintén a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján, továbbá 

gyermekek napközbeni ellátása keretében óvoda és mini bölcsődei ellátás, valamint iskolai 

napközis foglalkozás. 

Ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújtó idősek otthona szakosított ellátási forma a Centomilla 

Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. által fenntartott intézmény, a Szociális Gyógyotthon 

keretein belül érhető el. 

 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai 

ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: 

Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk 

sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező 

veszélyeket. A D.A.D.A.  célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, 

meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, 

cselekedeteik következményét, eredményét. A D.A.D.A. Program a rendőr-pedagógus-szülő 

hármas egységére, együttműködésére épül. Fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való 

folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szülői értekezleteken valósul meg. 

Harkányban D.A.D.A. Program nem csak az általános iskolában van, már az óvodásoknak is 

tartanak játékos prevenciós órákat a dohányzás és az alkohol tekintetében. 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) olyan helyi szintű 

szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a 

kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogás hívott életre. A KEF-ek feladata, 

hogy összehangolják a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó intézményeinek munkáját. 
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Ennek érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi stratégiát 

dolgoznak ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai és módszertani 

szemléletmód megvalósítására törekednek, továbbá arra, hogy összehangolják és ésszerűsítsék a 

helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző, valamint kezelő tevékenységeket. A 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjai a drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó 

állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői. Munkájukat a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Drogmegelőzési Programok Osztálya segíti tanácsadással, 

folyamatos kapcsolattartással. Baranya megyében KEF Pécsen, Mohácson, Szigetváron és 

Komlón működik. 

h) 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. 

 

i) előnyben részesítési (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. 

 

Önkormányzatunk az étkeztetés szociális alapellátást szociális konyha altípus keretein belül 

biztosítja az ellátottak számára, előre csomagolt, vákuumozott ételhordó dobozban ellátást igénybe 

vevő lakóhelyére történő házhozszállítással. Népkonyhát az önkormányzat nem működtet. 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: Önkormányzati adat 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

 

Harkány közösségi életét, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok szervezi, a 

nemzetiségi önkormányzatokkal és a helyi önszerveződő csoportokkal együttműködve. Az 

intézmény a könyvtári, levéltári szolgáltatáson kívül, a kulturális életért, a városi szabadidő és 

tömegsport szervezéséért, valamint a turizmus támogatásáért felelős. 



 47 

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

fektetnek hagyományaik megőrzésében. A hagyományőrzésben élen járnak a horvát és a német 

nemzetiségi önkormányzat tagjai, valamint a Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület tagjai is.  

 

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

hogy az iskola szülői munkaközössége, mind a pandémia előtti időszakba, mind most szorosan 

együttműködve a harkányi gyerekek érdekében számos, sikeres programot, kampányt szervez a 

kulturális intézménnyel.  

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 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. Az elmúlt 

években regionálisan meghatározó méretűvé nőtte ki magát, a város két legnagyobb rendezvénye a 

Fürdőfesztivál és a Szüreti Fesztivál. Emellett 2018 óta megrendezendő őszi Lecsópárbaj is nagy 

népszerűségnek örved. 

A téli időszakot a minden évben megrendezésre kerülő adventi rendezvény sorozat és a 

szilveszteri batyus bál koronázza meg. 

 

A könyvtár is színesíti a lakosság kikapcsolódási lehetőségeit, többféle program kerül 

megszervezésre kicsiknek és nagyoknak a rajzversenytől a kvízestekig. Nyitvatartási időben 

lehetőség van a könyvtárunkban fénymásolásra, nyomtatásra és szkennelésre is. 

 

A színes, bárki által hozzáférhető programok biztosítása jelentős anyagi terhet jelent, pályázati 

források bevonását igényli. A nehéz anyagi körülmények között élő emberek szórakozási, 

kikapcsolódási, kulturális és oktatási programokhoz való hozzáférése leginkább az ingyenesen 

látogatható rendezvényeken valósulhat meg, ezeknek a mindenki által elérhető és minden 

korcsoportot megszólító ingyenes oktatási, kulturális programoknak bővítése volna szükséges. 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési intézmények 
száma (intézmény székhelye 

szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési könyvtárak 
kikölcsönzött 

egységeinek száma 
(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények száma 

(TS 105) 

db van/nincs db db 

2 igen 4 462 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

 

Harkányban a lakosságra – a nemzetiségi, kulturális sokszínűség mellett is- a békés egymás 

mellett élés jellemző, konfliktusok leginkább a víkendtelepen jelentkeznek, elsősorban a 

nyaralóként használt ingatlanok, valamint az állandó lakosként beköltözöttek eltérő életvitele, 
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igényei – pl. zajjal járó motoros gépek használata, magas fák átnyúló ágai, állattartási szokások, 

hangoskodás, építményekkel kapcsolatos zavarás- miatt.   A problémákat szerencsés esetben 

személyesen kezelik, kisebb számban azonban hatósági beavatkozást kérnek a polgármesteri 

hivatalban. Birtokvédelmi ügyben évente átlagosan 8-10 kérelem érkezik, bár ügyfélfogadáson 

ennél több panaszos jelenik meg, azonban ezek egy részét hatáskör hiányában nem tudjuk kezelni 

(pl. éven túli birtoksértés, birtokláshoz való jogcím tekintetében fennálló vita), illetve a panaszos 

az eljárás mentetét megismerve eltekint a kérelem benyújtásától vagy a hivatalos utat mellőzve 

rendezi problémáját. A közösségi együttélés szabályairól rendelet alkotott a képviselő-testület: 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IX.4.) számúönkormányzati 

rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről. Az e rendeletben foglaltakat sértő magatartás miatti bejelentés ritkán 

érkezik a hivatalba.  

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

 

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. Óvoda, Iskola, Sportegyesület,). Mind a vállalkozók, mind a helyi lakosság, 

továbbá az intézmények, civil szervezetek, iskolai szülői munkaszervezet adományokkal, és 

személyes közreműködéssel rendszeresen hozzájárul a városi, turisztikai rendezvények 

lebonyolításához. 

 

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

megőrzésének lehetőségei; 

 

Harkányban horvát, német és 2019. októbere óta szerb nemzetiségi önkormányzat is működik. A 

különböző nemzetiségek mind a helyiekkel, mind egymással harmonikus viszonyban élnek. A 

nemzetiségi önkormányzatok 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. Kiterjedt együttműködő-partneri hálózattal 

rendelkeznek, rendszeresen szerveznek közös nemzetiségi programokat a megye más nemzetiségi 

önkormányzataival, illetve látogatják egymás rendezvényeit, továbbá a három harkányi 

nemzetiségi önkormányzat egymás tevékenységét is támogatja, együttműködésük példás. 

Mindhárom nemzetiségi önkormányzat aktív pályázati és sokszínű kulturális tevékenységet 

folytat. A horvát és német nemzetiségi önkormányzat évek óta szervezi jelentős látogatószámú 

nagyrendezvényeit, a Horvát Estet illetve a Herbsfest rendezvényeket, emellett számos egyéb 

kulturális rendezvényt, kirándulást, zarándoklatot, hitéleti programot, hagyományápoló programot 

tartanak, hagyományőrző viselettel, kórussal rendelkeznek, melyek rendszeresen fellépnek 

nemzetiségi (saját és más települési) rendezvényeken, rendszeresen szervezik a helyi 

nemzetiséghez tartozók összejöveteleit, klub estjeit.  Támogatják az iskolai, óvodai nyelvtanulást, 

zene és néptánc oktatást. A német nemzetiségi önkormányzat egy, a Harkány Város 

önkormányzatától használatba vett ingatlan felújítása és berendezése útján hozott létre jelentős 

pályázati és saját forrásból regionális német nemzetiségi közösségi teret. A szerb nemzetiségi 

önkormányzat szintén a Harkány Város Önkormányzatától használatba vett ingatlan felújításával 

szerb közösségi teret alakított ki, továbbá számos nemzetiségi célú pályázatot nyert nemzetiségi 

kulturális, ifjúsági és hitéleti programok megvalósítására.  

 

e) helyi lakossági önszerveződések. 
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2017-ben alakult meg a Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület, pályázati források elnyerése, 

valamint a könnyebb önkormányzati támogatás fogadása érdekében, a helyi önszerveződő 

csoportok vezetői alapították. Az egyesületben, a vezetőjükön keresztül az alábbi önszerveződő 

csoportok képviseltetik magukat: 

 Harka Dalkör 

 Harkányi Nyugdíjas Klub 

 Harkány Big Band 

 Ifjúsági Fúvószenekar 

 Csak Apa Kedvéért zenekar 

 Harka Néptánc Csoport 

 Harkányi Hagyományőrző Csoport 

Céljuk a helyi kulturális értékek felkutatása, felszínre hozása, új értékek teremtése, 

hagyományőrzés és -ápolás. Az egyesület alá tagozódott csoportokból a pandémia óta mindegyik 

aktívan működik. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Roma nemzetiségi önkormányzat a 2019. évi önkormányzati választások során nem alakult 

Harkányban.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas a szakképzettség-nélküliek száma az 

álláskeresők között, a munkaerőpiaci 

igényeknek a meglévő képesítés nem felel meg  

A mélyszegénységben élő regisztrált 

álláskeresők kompetenciáinak bővítése, hiányzó 

szakértelem megszerzése a felnőttképzés 

eszközeivel 

A helyi álláskeresők és a környékbeli 

foglalkoztatók igényeinek összehangolása nem 

kellően hatékony. Önmenedzselési ismerettel 

nem rendelkeznek az álláskeresők 

Szemléletformálás az álláskeresők tekintetében, 

közvetítők bevonása, akik hatékonyan 

alakíthatnak ki kapcsolatokat a környékbeli 

vállalkozások és az álláskeresők között 

A 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 hiánya illetve 

elhanyagolt állapota miatt 

elavult, leromlott állapotú szociális bérlakások 

felújítása, lakhatóvá tétele, új szociálisa 

bérlakások kialakítása 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek  
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Harkányban a 2019. évi statisztikai és anyakönyvi adatok szerint a 0-14 éves korosztályt 306 fiú- 

és 248 leánygyermek alkotja, ez a korosztály az összlakossághoz képest (mely 5022 fő) 11,3%, 

amely a korábbiévek adataihoz képest nem változott jelentősen. A 0-2 évesek száma 105 fő, a 15-

17 évesek 127-en vannak.  

 

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

egyre nagyobb igény mutatkozik a 2018/2019 nevelési évtől két csoportban elérhető mini 

bölcsődei ellátás iránt. A mini bölcsődei csoportokban maximum 8-8 fő helyezhető el abban az 

esetben, ha minden gyermek betöltötte a 2. életévét. Amennyiben nem, akkor 7-7 fővel 

működhetnek. A 2021-es évben ezekbe a csoportokba összesen 15 gyermek járt. A fokozódó 

érdeklődés, szülői igények miatt felmerült az ellátás bővítése, illetve a bölcsődei ellátás 

megszervezésének terve.  

  

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

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 2 410 2 612 5022 47,99% 52,01% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   105 2,09% 

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

306 248 554 6,09% 4,94% 

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

67 60 127 1,33% 1,19% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

 

Szükséges áttekinteni néhány alapfogalmat: 

 

Veszélyeztetettség: yan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. (Gyvt. 5.§ n) pont). 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 

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

önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, vagy nem 

akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben 

mégis biztosítható.  
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Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. (Gyvt. 67/A.§) 

 

Harkányban a védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma szerencsére csökkenő 

tendenciát mutat, 2021-ben 1 gyermek állt védelembe vétel alatt, veszélyeztetett 2 fő volt.  

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú gyermekek 
száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2016 6 n.a. 

2017 1 n.a. 

2018 7 n.a. 

2019 8 2 

2020 0 14 

2021 1 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők  

 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma a vizsgált időszakban ingadozó 

képet mutat, inkább emelkedik.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: a Gyvt. 19.§ - 20/B.§-ai alapján nyújtott pénzbeli 

gyermekvédelmi ellátás, mely alapján a gyermek -szociális helyzetére tekintettel- jogosult 

ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés illetve külön feltételeknek való 

megfelelés esetén szünidei gyermekétkeztetés, továbbá évi két alkalommal alap- vagy emelt 

összegű pénzbeli támogatás és jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények 

igénybevételére. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó 

gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására 

köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti 

életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. Harkányban 

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor. 

 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek  

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

2016 n.a. 

2017 49 
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2018 66 

2019 51 

2020 42 

2021 59 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

 

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

Harkány Város önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekeket, fiatal felnőtteket, 

gyermeket nevelő családokat helyi, települési támogatásokkal is segíti, melyek biztosításáról a 

Gyvt. 18.§ (2) bekezdésében adott rendeletalkotási felhatalmazással élve a szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendeletében rendelkezett, szabályozva az ellátások feltételeit, igénylésük és 

elbírálásuk rendjét. A támogatások körét 2022-ben bővítette a képviselő-testület a születési 

támogatás bevezetésével, továbbá az egyes szociális ellátások jövedelmi feltételeinek 

módosításával, valamint emelte az ellátások összegét, hogy a szociálisan rászoruló helyi lakosok 

minél nagyobb arányban és minél hatékonyabb segítséget kaphassanak az önkormányzattól. 

A gyermeknek, gyermekekre tekintettel nyújtott települési támogatások az alábbiak: 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás: eseti vagy 

hat hónapig tartó rendszeres ellátásként nyújtható pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában, 

amennyiben a gyermek család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került - különösen a gyermek, fiatal felnőtt tartós betegsége, 

elemi kár, szülő munkanélkülivé válása- és a rendeletben foglalt jövedelmi feltételeknek 

kérelmező megfelel. Az ellátás iránt jellemzően ugyanazon családok nyújtanak be kérelmet évről 

évre. 

Bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás: a 

szülőjével együtt Harkányban életvitelszerűen élő és nevelési- vagy oktatási intézménybe 

beiratkozott –érvényes jogviszony igazolással rendelkező- gyermekeknek nyújtható pénzbeli 

ellátás. 2021. év óta jövedelem alapján differenciáltan két típusa kerül meghirdetésre: alap- és 
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emelt összegű támogatás. Az alapösszegű ellátás. A támogatás igénylésének lehetőségéről 

valamint a támogatási összeg mértékéről a képviselő-testület a rendelkezésére álló költségvetési 

források figyelembevételével évente dönt, legkésőbb a tárgyév augusztus 31. napjáig. A 

képviselő-testület 2021. és 2022. évben is 10 000 Ft /fő összegben határozta meg az alap- és 

30 000 Ft/fő összegben az emelet összegű ellátás mértékét. 

A támogatás rendkívül népszerű, a családok számítanak az önkormányzat tanévkezdéshez nyújtott 

segítségére, a jogosultak igen nagy arányban nyújtanak be kérelmet az ellátás megállapítása iránt. 

Születési támogatás: A gyermekek születése esetén nyújtott pénzbeli ellátás 2021. évben került 

bevezetésre, melyet a legalább 1 éven keresztül megszakítás nélkül harkányi lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen a településen élő családok a gyermek születését követő 3 hónapon 

belül igényelhetnek, összege egy gyermek születése esetén 30.000 Ft, ikerszületés esetén: 80 000 

Ft, hármas- vagy többesikrek születése esetén: 150 000 Ft. Az első ilyen ellátás éppen hármasikrek 

születésére tekintettel került kifizetésre. 

Gyermekek élelmiszercsomag támogatása: A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési 

rendeletében meghatározott forrás rendelkezésre állása esetén képviselő-testületi határozattal 

évente dönthet az újszülött gyermekektől az általános iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 

15. életévét betöltött gyermekekig bezárólag, évente egy alkalommal, élelmiszercsomag 

formájában nyújtott természetbeni támogatás biztosításáról. A támogatás évek óta Mikulás-

csomag formájában kerül biztosításra, melyet a Mikulás és krampuszai otthonukban adnak át a 

gyermekeknek. 

Bursa Hungarica ösztöndíj: Az önkormányzat évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer éves fordulóihoz hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. A támogatási összeg évek óta 

5000Ft/fő/hó. A felsőoktatásban már tanulmányokat folytató hallgatók A típusú – 10 hónap 

támogatási időre szóló- pályázatot, az értettségi előtt álló középiskolás vagy felvételt nyert, de 

tanulmányait még meg nem kezdett tanulók B típusú – 3 x 10 hónap támogatási idejű- pályázatot 

nyújthatnak be.  2021. évben 21 fő nyújtott be és nyert el A típusú, míg 2 fő B típusú pályázatot. A 

2022. évi pályázati fordulóban a pályázatok elbírálása még nem történt meg. 

Árvaellátás: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint az 

elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt 

személy gyermekének, örökbefogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt 

gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás, mely a szülő halála napjától kezdődően a 

gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű oktatás keretében 

iskolában, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz 

részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár.  

Az árvaellátásban részesülők száma Harkányban viszonylag állandó, a pénzbeli ellátásra 2020. 

évben 18 fő volt jogosult. 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők összesen 

Fő Fő Fő 

2016 12 6 18 

2017 13 7 20 
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2018 11 5 16 

2019 6 6 12 

2020 8 10 18 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

 

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

A gyermekétkeztetés az óvodások, mini bölcsődések és általános iskolás gyermekek esetében is a 

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv révén valósul meg, melynek 

konyhája fizikailag az iskola épületében található. Az óvoda épületében egy tálaló, befejező 

konyha működik. Az intézmény szünidei zárvatartásának ideje alatt vállalkozó útján biztosította az 

önkormányzat a gyermekétkeztetést.  

Az étkezési térítési díj 2022. 09. 03-i hatályba lépéssel emelkedett az étel előállítási költségek 

jelentős növekedése miatt: óvodások esetében 610,-Ft/nap, iskolások esetében 1-4. évfolyamon 

700- Ft/nap, 5-8. évfolyamon 730-Ft/nap, a mini bölcsődei napi négyszeri étkeztetés díja 460 

Ft/nap. 

 

A mini bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermek ingyenes intézményi étkeztetésre 

jogosult, ha: 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át 

vagy 

ae) nevelésbe vették. 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfolyamos tanulók szintén 

ingyenes intézményi étkeztetésre jogosultak.  

 

Az étkeztetést 50%-os mértékű normatív kedvezménnyel kell biztosítani a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nappali oktatásban résztvevő 1-8. évfolyam feletti 

tanulók, a nagycsaládban illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családokban 

élő iskolások részére.  

 

 

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma  

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

Fő Fő Fő Fő Fő Fő 

2016 148 159 58 457 - - 

2017 150 135 62 443 - 21 

2018 146 137 64 441 - 10 

2019 155 106 76 436 84 13 

2020 156 107 63 447 77 19 

2021 153 104 70 443 91 10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok         

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

 

Harkányban élő, nem magyar állampolgárságú gyermekekről nincs információnk. 

 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

 

Hátrányos helyzetű családban élő, külföldről visszatért gyermekről nincs tudomásunk, sem a 

nevelési-, oktatási intézményekben, sem a polgármesteri hivatalban, sem gyermekjóléti 

szolgáltatásban nem került látótérbe ezen csoportba tartozó gyermek. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Harkány nem rendelkezik szegregált, telepszerű lakókörnyezettel. A víkendtelep sajátos, 

elkülönült része a városnak, hétvégi házas, kis alapterületű ingatlanokkal, melyek nem állandó 

lakhatásra épültek. A családi házaknál jóval kedvezőbb vételáruk miatt sok család költözött be 

állandó lakosként ilyen ingatlanokba – legtöbbjük felújítást, átalakítást követően, azonban vannak 

olyan alacsony jövedelmű családok is, akik kedvezőtlenebb lakókörülmények között élnek a 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

Harkányban egy védőnői körzet működik, melynek ellátási területébe tartozik Harkányon kívül 

Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely és  Drávacsepely községek teljes közigazgatási területe.   

Az egy védőnőre jutó gyermekek száma az utóbbi években nem változott jelentősen: a 0-7 éves 

gyermeket tekintve az intézményi védőnői ellátásban részesülők számát a 4.3.1. számú táblázat 

utolsóoszlopában szerepeltettük.  

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 védőnők feladatai rendkívül sokrétűek, elsősorban: 

 nővédelem- ezen belül várandós anya- és gyermekágyas gondozás 

 újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása 

 az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a 

külön jogszabályban foglaltak szerint; 

 az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; 

 egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában részvétel 

 családgondozás 

 együttműködés hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, karitatív tevékenység. 

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 2 125 130 

2017 0 137 133 

2018 2 133 123 

2019 2 134 136 

2020 2 149 133 

2021 2 172 137 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Harkányban egy, területén területi ellátási kötelezettséggel működő gyermekorvosi praxis van, 

amely tartósan betöltetlen, az önkormányzatra szállt, mely azt több úton hirdeti az ellátás 

hosszútávú, megbízható rendezése érdekében, továbbá tárgyalásokat kezdeményezett több 

potenciális jelölttel, egyben szolgálati lakást is felajánlott a praxis betöltése esetére, azonban ezen 

erőfeszítések egyelőre nem vezettek eredményre. Jelenleg helyettesítés útján oldja meg az 
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önkormányzat a gyermekorvosi alapellátást, két pécsi és egy siklósi gyermekorvossal kötött 

szerződés alapján, hétköznaponként 2-2 óra rendelési időben. A gyermekorvos a harkányi 

gyermekeken kívül ellátja Ipacsfa, Kovácshida, Drávaszerdahely és Drávacsepely települések 

gyermekeit is. A szabad orvosválasztás okán egyes szülők más településeken -elsősorban Siklóson 

illetve Pécsen- veszik igénybe a házi gyermekorvosi ellátást. Harkányban vegyes háziorvosi 

ügyeleti ellátás működik, felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellát. A két fogorvosi körzet szintén 

vegyes körzet. A fogorvosi ügyeleti ellátást a villányi Dr. Dudás Béla Fogászati biztosítja.   

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet a 

fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével Harkány Város Önkormányzata az oktatási 

intézmény révén biztosít. 

Gyermek szakorvosi ellátás Harkányban magánpraxisban érhető el (bőrgyógyászat), Siklóson 

gyermekszemészeti ellátás működik, Pécsen a PTE-ÁOK Klinikai Központ Gyermekgyógyászati 

Klinika magas színvonalú, teljeskörű gyermek járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújt. 

 

  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2016 0 2 1 4763    n.a. 

2017 0 2 1 5918    n.a. 

2018 0 2 1 5670    n.a. 

2019 0 2 1 5678    n.a. 

2020 0 2 1 4186    n.a. 

2021 0 2 1 3592  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
    

 

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. Az óvodában és iskolában elérhető a fejlesztés, az általános 

iskolát elvégző gyermekek speciális fejlesztése azonban helyben nem biztosított. 

 

 

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

csökkentő speciális szolgáltatások; 

 

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 veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

Gyermekek részére az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

gyermekjóléti szolgáltatás szintén a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján, továbbá 
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gyermekek napközbeni ellátása keretében óvoda és mini bölcsődei ellátás, valamint iskolai 

napközis foglalkozás. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, 

ennek keretében 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

 az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 

forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres 

juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 

 szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, 

illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

 segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

 felkérésre környezettanulmányt készít, 

 kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

 biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

 részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

 nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 
 

Harkány tekintetében a 2021-es évben az alapellátásban gondozott gyermekek száma 40 fő, 

védelembe vétel alatt álló gyermek 1 fő, eseti gondozott gyermek 14 fő volt. A gyermekjóléti 

szolgálat szakemberei jelzésre azonnal intézkednek. 

 

Biztos Kezdet Gyerekház, tanoda, gyermekszegénységet csökkentő speciális szolgáltatások nem 

működnek a településen, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelési-oktatási intézményi kereteken 

kívüli felzárkóztatása nem megoldott. A szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek 

lemaradását kompenzáló, társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása, 

hátrányos helyzetű gyerekek szakképzett pedagógusok, szociális munkások irányításával való 

segítése a tanulásban, felzárkózásban, fejlődésüket szolgáló hasznos tevékenységek szervezése 

hiányzó szolgáltatás. 

 

 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

A gyermekek napközbeni ellátásai közül Harkányban keretében óvodai és mini bölcsődei ellátás 

érhető el a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és 

Konyha intézményben. Az óvodai ellátás 7 csoportban történik, a fenntartó engedélye alapján a 

maximális csoportlétszám (25 fő) túllépésével (maximum 30 fő csoportonként). A intézmény 

feladata az óvodai ellátás és az óvodai nevelés, valamint a mini bölcsődei ellátás, ennek során az 

iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az ellátott gyermekek testi és lelki szükségleteinek 
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kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció 

biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, a kétnyelvű német 

nemzetiségi nevelés megvalósítása, továbbá a többi gyermekkel együtt nevelhető, a szakértői 

bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, autizmus spektrumzavarral küzdő vagy 

enyhe értelmi- vagy beszédfogyatékos  sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése, speciális igényeinek 

figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a 

minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Az SNI-s gyermekek 

fejlesztését több gyógypedagógus végzi az intézményben, az autizmus spektrumzavarral küzdő 

gyermekekkel autizmusspecifikus gyógypedagógus foglalkozik.  

Hagyományos bölcsőde jelenleg nem működik a településen, azonban a szülői igények és a mini 

bölcsődei ellátás iránti fokozott érdeklődés, folyamatos túljelentkezés okán felmerült a férőhelyek 

bővítése, bölcsődei ellátás megszervezésének lehetősége a következő nevelési évtől.  

A mini bölcsőde 2018. szeptemberétől 2 csoporttal működik, csoportonként maximum 8 fővel (ha 

minden kisgyermek betöltötte 2. életévét), illetve 7 fővel- ha nem csak két éve életkort betöltöttek 

járnak a csoportba. 

 

 

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

Év 

Működő, önkormányzati bölcsődei 
férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

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

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 14 14 0 0 

2020 0 0 0 0 14 14 0 0 

2021 0 0 0 0 14 14 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

f) gyermekvédelem; 
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A gyermekvédelem rendszeréről szintén törvény (a már hivatkozott Gyvt., azaz a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény), valamint a végrehajtására 

kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban Gyer.) rendelkezik. A gyermekvédelmi rendszer 

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

azokat a hatósági intézkedéseket (pl. védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés), amelyek a 

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

feladatot a járáshivatalok gyámhatóságai látják el. A gyermekvédelmi törvény 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. 

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

 

Problémás helyzetek megoldását segíti a gyermekjóléti szolgálat, a polgármesteri hivatal, a 

családsegítő szolgálat szakembere, a jelzőrendszer tagjai (védőnő, orvos, óvoda, iskola 

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

jelzőrendszer működik. 

A krízishelyzetben igénybe vehető 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.  

 

Több telefonos segélyszolgálat is segíti a gyermekeket a problémás helyzetek megoldásában, 

ilyenek pl. Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Lelkisegély-vonal, Krízisvonal, Pécsi Ifjúsági 

Lelkisegély Szolgálat. 

 

h) 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 Zsigmondy sétányon kialakított játszótér és kültéri fitnesz park több korosztály számára kínálja 

a szabadidő hasznos, aktív eltöltését, alkalmas a gyermekek társas kapcsolatainak fejlesztésére, 

közös játékra is. A művelődési házban heti rendszerességgel játszóház működik a legkisebbek 

számára, egyben az intézmény számos egyéb tematikus gyermekprogramot kínál a művelődési 

házban és a könyvtárban is. Az iskola is aktív a tanítási időn kívüli programok szervezésében, a 

szülői munkaközösség színes, ötletes rendezvényei gazdagítják a gyermekek élményeit. 

A nyári szünidőben több napközis rendszerű tábor érhető el városban a különböző korosztályba 

tartozó gyermekek számára, szakképzett pedagógusok és sportszakemberek közreműködésével a 

szabadidő aktív, hasznos és biztonságos eltöltése érdekében. A harkányi Tourinform iroda szintén 

rendszeresen szervez gyermekprogramokat elsősorban ünnepekhez, neves alkalmakhoz kötődően 

illetve hétvégi időszakban. 

A nemzetiségi önkormányzatok szintén szerveznek szabadidős gyermekprogramokat – ilyen 

például a szerb nemzetiségi önkormányzat immár hagyományos nyári hittantábora, valamint a 

horvát szakkör. 

https://pecsimami.hu/krizis-helyzet/pecsi-ifjusagi-lelkisegely-szolgalat
https://pecsimami.hu/krizis-helyzet/pecsi-ifjusagi-lelkisegely-szolgalat
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Ezen programok és élmények azonban a hátrányos szociális helyzetben élő gyermekek számára 

korlátozott anyagi lehetőségeik okán elérhetetlenek. Külföldi nyelvtanulásra, idegen nyelvi 

környezetben való ismeretszerzésre nincs esélyük. 

A digitális technológiák fejlődésével azonban a gyermekek egyre korábban találkoznak a digitális 

eszközökkel, a személyes kapcsolatok helyett a kommunikáció áttevődött a virtuális térbe. A 

szabadidő aktív eltöltését, az életkoruknak megfelelő sport- és kulturális programok látogatását 

felváltotta az internetes játékok, alkalmazások használata. Az elmagányosodó, mozgásszegény 

életmódot folytató fiatalok számára szükséges volna a minőségi szabadidő eltöltését szolgáló 

közösségi tér és programok létrehozása, közösségi élményhez juttatásuk biztosítása, a sportolást 

népszerűsítő fejlesztések megvalósítása.  

 

A klímaváltozás káros hatásai már a közeljövőben, egyre komolyabban érezhetővé válnak, e 

szempontból a mai gyermekek veszélyeztetettek. Az élhető környezet fenntartása, a káros 

folyamatok ellen ható megoldások alkalmazása érdekében szükséges környezettudatoságra 

nevelésük szemléletformálással, amely felkészíti a gyermekeket a tudatosabb hulladékkezelésre, 

önfenntartó, zöld energiarendszerek használatára, környezetvédelmet szolgáló megoldások 

alkalmazására. 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

 

Intézményi gyermekétkeztetés a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményben illetve a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

intézményben érhető el. Az ételkészítés az iskola épületében működő, de az óvoda szervezetéhez 

tartozó konyhán történik, az óvodában tálalókonyha működik. A szünidei gyermekétkeztetést 

Harkány Város Önkormányzata a hátrányos helyzetű gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosítja az 

évközi szünetek időtartamára és a nyári szünetben, hétköznaponként. Hétvégi gyermekétkeztetés 

nem került megszervezésre. A szünidei étkeztetés az óvodával kötött megállapodás alapján az 

óvoda főzőkonyhája bevonásával történik, az étel az iskolai étkezdében vehető át, míg az óvoda 

zárva tartása idején külső vállalkozótól rendeli meg az önkormányzat a szünidei 

gyermekétkeztetés keretében biztosított ebédet, mely a polgármesteri hivatalban vehető át. 

 

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

programok; 

 

Az eltérő kultúrájú, különböző nemzetiséghez tartozó és hátrányos illetve nem hátrányos helyzetű 

gyermekek számára az egyes gyermekprogramok egyformán elérhetőek, nyitottak, azokon a 

különböző csoportokba tartozók egyaránt részt vesznek, együttműködnek. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

 

Az Önkormányzat minden esetben törekszik az egyenlő bánásmódra. Harkány Város 

Önkormányzatával szemben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése miatt eljárás nem indult. 
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l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül; 

 

Hátránykompenzáló juttatásként megemlíthető az SNI-s gyermekek számára a nevelési-oktatási 

intézményekben biztosított fejlesztő foglalkozások, a szociálisan rászoruló, jogszabályban 

meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermekek számára biztosított különböző 

helyi és központi ellátások (pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, ösztöndíjak – pl. Bursa 

Hungarica, jövedelem szerint differenciált összegű iskolakezdési támogatás, kedvezményes vagy 

ingyenes étkeztetés, gyermekvédelmi kedvezmény, szünidei gyermekétkeztetés) melyek 

hozzájárulnak a nehéz szociális körülmények között élők esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának 

biztosításához.  

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

 

Az óvoda és az iskola is biztosítja a fejlesztést szakképzett gyógypedagógusok közreműködésével 

a fejlesztési szükségletre vonatkozó szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek számára. A 

csoporton illetve osztályon belüli differenciált foglalkozáson túl egyéni fejlesztés is zajlik mindkét 

intézményben.  

Az óvoda hangsúlyosan kezeli az egyéni bánásmód érvényesülését, differenciált 

fejlesztést, a pedagógusok, szakemberek, szülők közötti folyamatos és 

kölcsönös kommunikációt. 

A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatása érdekében az iskola tanórán belüli 

differenciált foglalkozást illetve szakvéleményben foglaltak alapján az egyéni fejlesztés alkalmaz. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeket az intézmény felzárkóztató órákkal, a 

családokkal és a szakemberekkel való folyamatos konzultációval, egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs ellátással kezeli. Az integrált SNI-s tanulókat fejlődési ütemének 

figyelembe vételével egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai munka 

megszervezésével, a gyógypedagógusok véleményének figyelembe differenciált követelmény és 

értékelési rendszer alkalmazásával segítik, emellett számukra egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásokat tartanak egyénileg vagy kiscsoportos 

tanulásszervezési formában a fejlesztő pedagógus vagy a gyógypedagógus irányításával, továbbá 

felzárkóztató foglalkozásokat biztosít az iskola. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban 

részesülő sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása érdekében az iskolában az SNI tanulók 

tagozatán 2 összevont tanulócsoport működik. A tanulók a Baranya Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága szakvéleménye alapján kerülnek a csoportokba. 

Oktatásuk a részükre megállapított a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának 

tantervi irányelvei szerint folyik. Pedagógiai tevékenységük fontos részét képezik a habilitációs és 

rehabilitációs órák egyéni és kiscsoportos formában. 

Az általános iskolát befejező, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint 

fogyatékossággal élő gyerekek továbbtanulására, további fejlesztésére Pécsen vagy a Harkánytól 

22 km-es távolságban fekvő Old speciális oktatási intézményeiben, szakiskoláiban van lehetőség, 

helyben nem megoldott az ellátásuk, fejlesztésük, oktatásuk.  

 

 

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

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) (TS 092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2016 165 13 7,88 

2017 168 19 11,31 

2018 160 9 5,63 

2019 168 11 6,55 

2020 170 11 6,47 

2021 172 13 7,55 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés 

   

 
 

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma  
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók aránya 
az általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095) 

Fő Fő % 

2016 457 42 9,19 

2017 443 58 13,09 

2018 441 67 15,19 

2019 436 46 10,55 

2020 447 42 9,40 

2021 443 79 18 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
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4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók 

száma  (TS 
096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

tanulók aránya 
a gimnáziumi 

tanulókon belül 
(TS 097) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai tanulók 

és hátrányos helyzetű 
szakiskolai és  

készségfejlesztő iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (TS 098) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai 

tanulók aránya a 
tanulók számához 

viszonyítva 
(TS 099) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma   

(TS 100) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók  
aránya a 

szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

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

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

      

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

Év 

Megállapított hátrányos 
helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 
száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált 

gyermekek száma 
(TS 113) 

fő fő 

2016 27 0 

2017 26 3 

2018 17 8 
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2019 35 7 

2020 20 0 

2021 37 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Óvodai ellátás esetében megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusok segítik az 

óvodapedagógusok munkáját (3 fő) és két fő pedagógiai asszisztens dolgozik az intézményben. Az 

iskolában szintén gyógypedagógusok végzik a fejlesztéseket, mentális problémák esetén 

pszichológus tanácsát veszik igénybe. Az általános iskolás kor feletti gyermekek fejlesztése 

helyben nem elérhető. 
 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  – mini bölcsődei ellátással együtt 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 8 

Óvodai férőhelyek száma 
175 

Óvodai csoportok száma 7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7.00-tól 17.00-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 15 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 14 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 
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Dajka/gondozónő 
11 0 

Kisegítő személyzet 

11 

Konyha 

+ 6 Mini 

Bölcsőde 

0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
   Harkányban egy óvoda – a Harkányi Körzeti Óvoda Társulás által fenntartott Harkányi Óvoda, 

Mini Bölcsőde és Konyha elnevezésű intézmény- működik 175 férőhellyel, 7 óvodai csoporttal. 

Az óvoda 13 településről fogad gyermekeket reggel 7 órától délután 17 óráig. Az óvodának nincs 

másik óvodai ellátást végző telephelye, azonban az óvoda szervezetéhez tartozó konyha az iskola 

épületében működik az óvoda telephelyeként. A nyári időszakban a nagytakarítás és egészségügyi 

festés időszakára, 3 hétre zárva tart az óvoda. Az óvodapedagógusok munkáját 7 fő dajka és 2 fő 

pedagógiai asszisztens segíti. 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, továbbá tankert is kialakításra került. 

A harkányi gyermekek maradéktalanul felvételre kerülnek a harkányi óvodába, az intézmény 

további 12 településről fogad gyermekeket; a vidéki gyermekek aránya 28 %. 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 085)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 088) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 086) 

Gyógypedagógiai 
oktatásban 

részesülő óvodás 
gyermekek száma 

az integráltan 
oktatott SNI 

gyermekek nélkül 
(TS 091) 

Egy óvodai 
gyermekcsoportra 
 jutó gyermekek 
száma (TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2016 158 7 175 1 165 0 0 24 

2017 164 7 175 1 168 0 0 24 

2018 157 7 175 1 160 0 0 23 

2019 158 8 175 1 168 0 0 21 

2020 168 7 175 1 170 0 0 24 

2021 160 7 175 1 172 0 0 24 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés 
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Iskolai ellátás: 

 

A harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába a 2020/2021-as 

tanévben 447 gyermek járt, ennek kb. 41%-a vidékről járó gyermek. Az iskolába járó gyermekek 

számát tekintve az utóbbi 6 évben lassú létszám csökkenés állapítható meg. A napközis tanulók 

száma a 2020/2021-as tanévben 311 fő volt, arányuk az összes tanulóhoz viszonyítva nem 

változott. A napközis tanulókat az 1-8 évfolyam alkotják.  

 

Az általános iskolai osztályok száma 17 volt az elmúlt három évben, és ebből 1 gyógypedagógiai 

osztály (összevont osztály).  

 

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

szaktanítást végző tanító dolgozik. Ebből a létszámból egy fő szociálpedagógus, a 2 fő fejlesztő 

pedagógus, akik a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is biztosítják. 
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A kapott adatok szerint a harkányi általános iskolába járó gyermekek 100%-a befejezte a 8. 

évfolyamot a vizsgált időszakban. 

 
 

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

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) (TS 080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 079) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) (TS 

082) 

Más településről bejáró 
általános iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 084) 

db db db fő % 

2016 2 19 1 24,05 45,08 

2017 2 18 1 24,61 44,70 

2018 2 18 1 24,50 44,44 

2019 2 18 1 24,22 42,20 

2020 1 17 1 26,29 41,16 

2021 1 17 1 26,29 41 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés 

     

 
 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

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

évfolyamot a vizsgált időszakban. 
 

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

Tanév 

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

Fő 

2016 51 

2017 66 

2018 47 

2019 53 

2020 52 

2021 66 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  

 

 
 

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

évfolyamban mind szövegértés, mind a matematika tekintetében elérik, sőt a 8. évfolyamon 

meghaladják az országos átlagot az utóbbi 4 évben. Az intézmény az utóbbi két évben is szerepel 

az Oktatási Hivatal által nyilvántartott azon intézmények között, akik a hátránykompenzálásban 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

Az utóbbi 4 évben a Harkányban 8. évfolyamot végzettek több mint fele tanul tovább 

gimnáziumban, egynegyedük szakközépiskolában, és egyötödük szakiskolában, elenyésző 

számban speciális középfokú intézményben folytatják tanulmányaikat. A hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többsége szakma megszerzésére törekszik, ilyen jellegű 

képzettséget nyújtó középiskolába jelentkezik. 

A vizsgált időszakban a hátránykompenzáló programok az alábbiak voltak: tehetséggondozó 

program, speciális fejlesztő foglalkozások, tantárgyi korrepetálások, tanulmányi kirándulások, 

osztálykirándulások, Erzsébet program eseményei, Határtalanul kirándulások, nyári táboroztatás, 

alapfokú művészetoktatás, ingyenes tanszercsomagok, tankönyvcsomag. A tehetséggondozó 

programban 2020/2021-es tanévben 35 gyermek vett részt, ez a korábbi évekhez képest 

növekedést mutat. A nyári táborozók száma jelentősen nem változott a vizsgált időszakban (tanév 

végét követő 2-3 hétben zajlanak a nyári táborok iskolai és külső helyszíneken – Csodaszarvas 

program), az alapfokú művészetoktatásban részt vettek száma emelkedést mutat (telephellyel való 

bővülés – Kémes telephely). 
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e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

 

Ide sorolható az ingyenes vagy kedvezményes intézményi illetve a szünidei gyermekétkezés és 

ingyenes tankönyvellátás, mint azt korábban említettük. 

 

  

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 

szolgáltatást igénybe 
vevő kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő gyermekek 
száma (TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. 23 24 

2017 n.a. n.a. 12 20 

2018 n.a. n.a. 23 18 

2019 n.a. n.a. 24 14 

2020 n.a. n.a. 23 16 

2021 n.a. n.a. 19 12 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
  

 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hiányzik a kifejezetten az ifjúság számára 

rendelkezésre álló közösségi tér, a személyes 

találkozások bővítésére való igény felkeltésére 

alkalmas szabadidős programokkal 

Helyben tartó, értékteremtő közösség 

megteremtése szabadidős programokkal, 

foglalkozásokkal 

A klímaváltozás miatt a gyermekek, mint Környezetvédelmi, klímavédelmi tematikára 
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jövőbeni veszélyeztetett csoport 

szemléletformálása szükséges 

épülő, a különböző korcsoportú gyermekeknek 

szóló interaktív ismeretterjesztő foglalkozások, 

kiadványok, zöld fejlesztések. Olyan 

szemléletformálás, amely felkészíti a 

gyermekeket a tudatosabb hulladékkezelésre, 

önfenntartó, zöld energiarendszerek 

használatára, környezetvédelemre 

A hátrányos helyzetű családok nem tudják 

biztosítani gyermekeik üdültetését, nincs 

lehetőségük idegen nyelvi területen 

tapasztalatot szerezni, élményeket gyűjteni 

A hátrányos helyzetű gyermekeknek 

élményszerzés nyári üdülés biztosításával, 

idegen nyelvterületen való tapasztalatszerzés 

lehetőségének megteremtése, a kultúra- és 

nyelvismeret hozzásegíti őket a 

szemléletváltozáshoz, későbbi 

elhelyezkedéshez 

a mini bölcsődei férőhelyek korlátozottak, 

túljelentkező kisgyermekek kiszorulnak az 

ellátásból. A kisgyermekes anyák 

foglalkoztatási lehetőségei romlanak, ha 

kisgyermekük napközbeni felügyeletéről nem 

tudnak gondoskodni 

bölcsőde létrehozása, férőhely bővítés: az 

igénylő jelentkezők minél nagyobb arányú 

felvételével a kisgyermekek megfelelő 

napközbeni gondozása, az anyák 

munkavállalási lehetőségének biztosítása 

a településen nem működik Biztos kezdet 

gyermekház, tanoda, a hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelési-oktatási intézményi 

kereteken kívüli felzárkóztatása nem megoldott  

Biztos Kezdet Gyermekház és Tanoda 

létrehozása: szociokulturális hátrányokkal 

küzdő gyermekek lemaradását kompenzáló, 

társadalmi felzárkózást segítő prevenciós 

szolgáltatás biztosítása; hátrányos helyzetű 

gyerekek segítése tanulásban, felzárkózásban, 

fejlődésüket szolgáló hasznos tevékenységekkel 

az iskolai órák után, szakképzett pedagógusok, 

szociális munkások irányításával 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Harkányban a 2019-es statisztikai adatok szerint az 5022 fős összlakosságból a munkavállalási 

korú, azaz 15-64 éves nők száma 1560 fő, ugyanezen életkorú férfiak száma 1503 fő. A 

munkavállalási korúak köréből a fiatalok többsége legalább 18 (de felsőfokú tanulmányok 

folytatása esetében 23) éves korukig nappali tagozaton tanulmányokat folytat, az 55-64 év 

közöttiek közül sokan már inaktívak, illetve vannak olyan munkanélküliek, akik nem jelennek 

meg a foglalkoztatási osztályok nyilvántartási rendszerében, így sem a statisztikai adatok nem 

jegyzik őket, így az említett csoportok nem vállalnak illetve keresnek munkát, ezért az alábbi tábla 

nem tükrözi a ténylegesen munkát kereső nők arányát.  

A álláskereső nők aránya meghaladja a férfiakét, és emelkedő tendencia figyelhető meg, míg a 

férfiak esetében csökkent a munkanélküliség. A 180 napon túl nyilvántartott álláskereső nők 

aránya az elmúlt 6 évben szintén jelentősen emelkedett, 2021. évben 55,21 %.  
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5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

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

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 4,93 4,71 4,82% 

2017 4,32 4,18 4,25% 

2018 5,01 5,49 5,25% 

2019 4,46 5,9 5,18% 

2020 5,72 5,86 5,79% 

2021 4,59 5,76 5,18% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  
180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya (TS 057) 
Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 058) 

% % 

2016 53,96 41,33 

2017 55,28 45,59 

2018 51,92 50,62 

2019 55,35 61,36 

2020 59,78 53,27 

2021 59,26 55,21 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 



 74 

 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Nincs információnk kifejezetten nőknek szóló foglalkoztatást segítő és képzési programról.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedésére a szakképzettséget nem igénylő 

munkakörökben van reális esély, Harkányban a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások nagy 

száma okán konyhai elsősorban konyhai kisegítő, takarító álláshelyek jelenthetnek foglalkoztatási 

lehetőséget ezen csoportnak.  

 

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

 

Harkányban a foglalkoztatás területén nőket ért hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk. 

 

Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében nőket és férfiakat megkülönböztetés nélkül 

alkalmaz, nincs különbség a nemek között a munka- és védőruházatot, valamint a munkabér 

összegét, a különböző juttatásokat illetően sem. A közszférában foglalkoztatott köztisztviselők és 

közalkalmazottak bérezésében nincs eltérés, juttatásaik jogszabályi keretek között kerül 

megállapításra. 

 

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 személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 

alapellátás. A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, 

akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban ill. képzésben való részvételük, nappali képzésben vagy oktatásban való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni 
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ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő 

munkarendjéhez igazodik. A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek 

életkorának megfelelően – a bölcsődei ellátás (3 éven aluli gyermekek esetében), a napközbeni 

gyermekfelügyelet (bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben, nem részesülő ill. az alól felmentett 

ill. kötelező tanórán részt nem vevők – pl. egyéni tanrendes tanulók esetében), és az alternatív 

napközbeni ellátás (játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott szolgáltatás 

jogszabályi feltételeknek megfelelő működtető által). 

Fentiek közül Harkányban a mini bölcsődei ellátás működik, munkahelyi, családi bölcsőde nincs a 

településen. A mini bölcsődei ellátás iránt- amint azt már ismertettük- nagy igény mutatkozik a 

településen, a szűkös mini bölcsődei férőhelyek már nem elegendőek a jelentkezők teljeskörű 

ellátására, felvételére, ezért felmerült 2023/2024-es nevelési év kezdetétől a mini bölcsődei 

férőhelyek bővítése illetve  a bölcsődei ellátás bevezetése. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 

gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.  

Harkányban 175 gyermeket 7 csoportba befogadó Óvoda működik, és a 4. fejezetben említettük, 

hogy a harkányi óvodáskorú gyermekeket igény szerint 100%-ban el tudják látni. A gyermeket 

nevelő nők rugalmas munkaidőben való foglalkoztatása az önkormányzati intézmények esetében 

kevésbé kivitelezhető, azonban családbarát megoldásokra az önkormányzat nyitott. 

 

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

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

 

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

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő mini 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

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

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 14 14 0 0 

2020 0 0 0 0 14 14 0 0 

2021 0 0 0 0 14 14 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

Egészségházban működik védőnői szolgálat. Két védőnő látja el a harkányi és a vonzáskörzetbe 

tartozó települések anyáit és gyermekeit. Munkájuk lényege a tanácsadás, de az egészségmegőrzés 

preventív munkájában is nagy felelősségük van. Feladataik közé tartozik a családtervezéssel, 

gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása a családok látogatásakor illetve a kötelező 

szűrések kapcsán a gyermekorvos látogatásakor. Tevékenységük a 4.3. pontban is részletezésre 

került. 

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. 

 

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

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti gyermekek 
száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2016 2 125 130 

2017 2 137 133 

2018 2 133 123 

2019 2 134 136 

2020 2 149 133 

2021 2 172 137 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

A hozzátartozók közötti erőszak fogalmát a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 1.§ (1) bekezdése határozza meg. A törvény a 

hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszert széleskörűen, sok 

szereplővel határozza meg és szabályozza a jelzési kötelezettséget is. Ennek ellenére a látens 

esetek száma magasra tehető, a bántalmazott nők sok esetben nem kérnek segítséget, a 

bántalmazást titkolják. 2020. január 1. napjától a jegyző családvédelmi koordinációs szervként 

segíti a bántalmazottakat, melynek keretében tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a 

család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, 

valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy 

szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről. A bántalmazott 

kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott 

jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon. A családvédelmi 

koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszak 

folytatásának következményeiről, továbbá tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az 

igénybe vehető terápiás kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. 

Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad. A hatáskör jegyzőhöz telepítése óta a Harkányi 
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Polgármesteri Hivatalba egyetlen ilyen ügy érkezett hatósági megkereséssel, azonban a 

bántalmazott nem jelent meg az eljáráson, a segítséget nem vette igénybe.  

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

otthona) 

 

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. 

 

Az 5.4 pont szerint a jegyző családvédelmi koordinációs szervként segíti a bántalmazottakat. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közéletben jelenleg több nő is aktívan szerepet vállal. A képviselő-testület hét tagjából 

kettő képviselő nő, egyikük a testület tagjai közül választott alpolgármester. A jegyző szintén nő. 

Az óvoda intézményvezetője, a házi- és gyermekorvosok is nők, ahogyan a Horvát illetve a Német 

Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei is. Mindezek alapján elmondható, hogy a harkányi 

közéletben a nők hátrányos megkülönböztetése nem jellemző. 

 

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 a munka világában ugyan úgy helyt kell állniuk, mindezen szerepek összehangolása 

sok erőfeszítést igényel, alkalmanként lemondásokkal jár. A kisgyermekes anyukákra fokozott 

terhelés hárul, hiszen a család ellátását kisgyermekük gondozása mellett kell elvégezniük, sokszor 

egyedül kell helytállniuk minden szerepben. Társas kapcsolataik, lehetőségeik beszűkülnek. Az 

egyedülálló, gyermekeiket egyedül nevelő nők esetében ez a probléma fokozottan jelentkezik. A 

mini bölcsődei férőhelyek korlátozottsága a kisgyermekes anyák munkavállalási esélyeit 

csökkenti, atipikus foglalkoztatási lehetőségei korlátozottak, így családi segítség nélkül a 

gyermeknevelés és munka összehangolása problémás. A nők szolidaritásának erősítésére, társas 

kapcsolatok bővítésére női klubok szervezése jelenthet megoldást, amely egyben alkalmat adhat a 

különböző társadalmi csoportokba tartozók találkozásaira, egymás problémáinak megismerésére 

és egymás kölcsönös segítésére. Egyben ismeretterjesztő foglalkozások szervezésével lehetőséget 

jelenthet a hátrányos helyzetű nők hiányzó ismeretinek megszerzésére, bővítésére, 

szemléletformálására. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A nőket ért erőszakos cselekmények 

tekintetében az ismertté vált esetek száma 

alacsony. A családon belüli erőszak esetében a 

A családon belüli erőszak visszaszorítása, látens 

esetek felderítése, intézkedési terv készítése a 

nők védelmére, áldozatsegítés,  
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látencia nagyon magas. 

A hátrányos helyzetű nők körében hiányosak a 

háztartási, gyermeknevelési ismeretek.  

A hátrányos helyzetű nők körében olyan 

szemléletformáló, ismeretszerző foglalkozások 

szervezése, amely fejleszti a család integritását, 

a higiénikus, egészséges környezet 

megteremtését. Női klubok szervezése 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

  

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

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 026 és TS 028 összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 010 és TS 012 összesen) 

Öregedési index 
%  

(TS 030) 

2016 1 112 518 214,67% 

2017 1 166 529 220,42% 

2018 1 258 535 235,14% 

2019 1 405 554 253,61% 

2020 1 477 591 249,92% 

2021 1 539 620 248,23% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

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. 
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Egyébként az idősekre jellemző Harkányban, hogy részt vesznek a hagyományos rendezvényeken, 

egy részük kifejezetten aktívan, azonban sok az elmagányosodó, társas kapcsolatokat nélkülöző 

idős, melyet a pandémia két éve főként megerősített, a Covid által leginkább veszélyeztetett 

csoportok közé tartozó idős korosztály társas érintkezései az elmúlt két évben nagyon 

lecsökkentek.  

 

2016-ban a 1112 65 év feletti élt Harkányban, míg 2020-ban 1539 fő volt a 65 év felettiek száma. 

Bár a 0-14 éves korúak száma is növekedett a vizsgált időszakban, azonban nem érte el az idősek 

számának növekedését, az öregedési index 214,67%-ról 248,23%-ra nőtt. A település elöregedő. 

Az idősek nagy része nyugdíjban, nyugdíj-szerű ellátásban részesül.  

 

 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 482 735 1217 

2017 489 753 1242 

2018 503 767 1270 

2019 528 791 1319 

2020 517 814 1331 

2021 n.a. n.a. - 

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

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 072) 

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

2016 17 1 370 573 2 49 n.a. 

2017 15 1 383 597 3 47 7 

2018 17 1 400 620 2 43 8 

2019 22 1 434 650 1 39 8 

2020 19 1 417 673 1 36 8 

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

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

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a 65 év felettiek milyen arányban foglalkoztatottak 

Harkányban. A nyilvántartott álláskeresőkön belül a 61 éves vagy afelettiek aránya növekedett az 

elmúlt 3 évben, munkaerőpiaci lehetőségeik korlátozottak. 

 

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

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

139 123 156 159 179 162 

41-45 év (TS 042) Fő 17 17 23 17 19 15 
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% 12,23% 13,82% 14,74% 10,69% 10,61% 9,26% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 13 11 16 12 16 21 

% 9,35% 8,94% 10,26% 7,55% 8,94% 12,96% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 12 3 15 16 12 15 

% 8,63% 2,44% 9,62% 10,06% 6,70% 9,26% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 17 18 18 23 16 17 

% 12,23% 14,63% 11,54% 14,47% 8,94% 10,49% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 18 13 18 22 31 34 

% 12,95% 10,57% 11,54% 13,84% 17,32% 20,99% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 

 

Harkányban nem működik idősek foglalkoztatását támogató program. Az élethosszig tartó tanulást 

a Harkányi Szabadegyetem Alapítvánnyal való együttműködés keretében lehet biztosítani, 

mindenki számára – különböző korosztályhoz, társadalmi csoporthoz és végzettségűekhez 

tartozók- elérhetőtudásközvetítés megvalósításával, mely oktatási programok auz 

elmagányosodás, társas kapcsolatok beszűkülése ellen hatnak, erősítik a társadalmi szoldidaritást 

és a generációk közötti együttműködést.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

 

Általánosan, országos szinten jelentkező probléma, hogy a nyugdíj előtt álló korosztályba tartozó 

álláskeresők munkaerőpiaci esélyei erősen csökkennek a fiatalabb korosztályba tartozókhoz 

képest.  

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A közösségi közlekedést a korábbiakban részletesen ismertettük. Az információk elérhetőek az 

önkormányzat honlapján, elektronikus médiában, közösségi színtereken. Az idősek egy része az 

okostelefonok elterjedésével ugyan jártasságot szerzett az internet használatában, azonban sokan 

egyáltalán nem ismerik az elektronikus eszközöket, elektronikus tartalmakat. Egészségi 

állapotukból és kapcsolatrendszerük szűküléséből, valamint anyagi nehézségeikből is fakadóan 

egyre többen válnak otthonülőkké, bezárkóznak, elmagányosodnak. Családi segítség hiányában 

egyre nehezebben jutnak hozzá a különböző szolgáltatásokhoz, nehezükre esik a közlekedés, 

bevásárlás. Az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés szolgáltatást egyre többen veszik 

igénybe, az ellátottak száma jelentősen megemelkedett az elmúlt években: 2016-tól 2021-ig 

megháromszorozódott. A házi segítségnyújtást jóval kevesebben veszik igénybe. 

Az önkormányzat és a művelődési ház sok ingyenes, minden korosztály megszólító kulturális 

programot szervez, melyek népszerűek az idősek körében is, sokan látogatják ezeket a 

programokat. Emellett vannak kifejezetten időseknek szóló programok is..  

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 

Harkányban idősek nappali ellátása nem működik. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás egyre 

bővül, sokan veszik igénybe, legtöbben korukra tekintettel kérelmezik az ellátást. Az ellátás 

keretében munkanapokon déli meleg ételt kapnak az ellátottak. Az ellátást az önkormányzat külső 
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szolgáltató vállalkozó útján biztosítja, az étel csomagolva, melegíthető ételtartó dobozokban kerül 

kiszállításra az ellátottak tartózkodási helyére. Az igénybe vevők elégedettek a szolgáltatással, étel 

minőségével. Az ellátás adminisztrációját az önkormányzat által foglalkoztatott asszisztens végzi, 

aki az ellátottakkal kapcsolatot tart, biztosítja a kérelmek, egyéb nyomtatványok, igazolások 

személyes átadás-átvételét, az ellátással kapcsolatos információk megosztását is.   

 

 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 1 112 0 55 48 

2017 1 166 0 55 58 

2018 1 258 0 54 74 

2019 1 405 0 50 97 

2020 1 477 0 67 149 

2021 1 539 0 67 141 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   

   

 
 
 

A település elöregedő jellege miatt fontos az időseket érintő problémákkal foglalkozni. Az idősek 

arányának növekedésével az ellátások, illetve a beavatkozási –segítségnyújtási- lehetőségek 

bővítése válhat szükségessé. A házi segítségnyújtás igénybe vevőinek száma 2016-2019 között 

állandónak volt mondható, 2020-2021-ben számuk megemelkedett. A Covid járvány időszakában 

a családsegítő szolgálat házigondozói különösen jelentős segítséget nyújtottak nem csak az 

elszigetelődő idősek ellátásában, de a járvány miatt karanténba kerültek élelmiszerekkel való 

ellátásában is. Az étkeztetésben részesülők száma – a már említettek szerint- a 2020-2021. 
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években jelentősen emelkedett. 2022-ben az ellátottak száma tovább nőtt, az ellátás iránt nagy 

igény mutatkozik annak ellenére is, hogy annak intézményi térítési díját 2022. szeptemberétől 

emelni kényszerült az önkormányzat. Az ellátottak személyi térítési díjat fizetnek az ellátásért, 

amely az igénylő jövedelme alapján kerül meghatározásra, alacsony jövedeleműek alacsonyabb 

személyi térítési díjat fizetnek. Szakosított ellátást a Centomilla Szociális Gyógyotthon nyújt, 

2022. évben nyílt meg a Villa Centomilla Thermal Spa Home elnevezésű tartós bentlakásos 

intézmény, mely magas színvonalú ellátást biztosít a beköltöző idősek számára, azonban a térítési 

díjának mértéke miatt nem érhető el bárki számára. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

Harkányban számos kulturális rendezvényt tartanak, ezek a helyi hagyományokhoz kapcsolódó 

városi, vagy turisztikai rendezvények, általában szabad téren, a Zsigmondy sétányon megépült 

szabadtéri színpadnál zajlanak, térítésmentesen, bárki által hozzáférhetően. Emellett vannak 

kifejezetten az időseknek szóló programok is. Ilyen az Idősek Világnapja alkalmából évente 

megrendezésre kerülő zenés vacsoraest, melyre az idősek örömmel veszik az önkormányzat 

meghívását és nagy számban jelennek meg a rendezvényen. Nyugdíjas klub is működik a 

városban, a művelődési ház ad otthont programjaiknak. 

 

 

 

c) idősek informatikai jártassága; 

 

Az okostelefonok és az elektronikus ügyintézési lehetőségek bővülésével egyre több idős használ 

különböző elektronikus eszközöket és használ internetet, elektronikus levelezőrendszereket, 

különböző alkalmazásokat. Számítástechnikai képességei azonban legtöbbjüknek hiányzik. A 

művelődési ház számítástechnikai képzéseket szervez az érdeklődő idősek számára.  

 

d) a generációk közötti programok; 

 

A fiatal és idős korosztály találkozási pontjai meglehetősen szűkösek. Amint már említettük, az 

önkormányzati, művelődési ház által szervezett programok között számos olyan esemény 

található, amely nyitott bárki számára, egyaránt szól fiatalnak és idősnek, azonban kommunikációs 

a nagyon eltérő korosztály tagjai között kevésbé alakul ki. A középfokú oktatásban kötelező 

közösségi szolgálat teremthet kapcsolatot a generációk között, amennyiben a fiatal idősek 

ellátásában érintett szervnél végez tevékenységet. Az eltérő generációk közötti kapcsolatot 

önkéntes segítő programok teremthetik meg, melyben a fiatal korosztály a házi gondozás körén 

kívül esők szolgáltatásokhoz való hozzájutását tudná bővíteni, amennyiben erre lehetőség és igény 

jelentkezik.    

 

 

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

településen 

 

Az Idősek Világnapját az önkormányzat minden évben a szépkorúaknak nyújtott zenés 

vacsoraesttel ünnepli, melyet nagy érdeklődés és részvételi arány jellemez. Az idősek számára a 

művelődési ház szervez számítástechnikai képzéseket. A művelődési ház ad otthont a nyugdíjas 

klub programjainak is, melyek kifejezetten az időseknek szólnak. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A lakosság elöregszik. Az idősek –

életkorukból, egészségi állapotukból fakadóan- 

egyre nehezebben jutnak hozzá az igényeiket 

kielégítő szolgáltatásokhoz, nehezükre esik a 

közlekedés, bevásárlás, ügyintézés, nincs 

jártasságuk az elektronikus szolgáltatások 

igénybevételében. Az egyedül élő, a család 

segítségében nem részesülő idősek 

kiszolgáltatottsága fokozódik 

A házi gondozást nem igénylő idősek segítése 

illetve a házigondozás körén és kapacitásán 

kívül eső segítségnyújtás az idősek számára, 

fiatalabb korosztály önkéntes tevékenysége az 

idősek segítésére 

Nem működik a rendszeres, az idősek 

napközbeni ellátását és közösségteremtését 

szolgáló ellátás a településen, település 

elöregedő, az idősek elszigeteltsége fokozódik, 

társas kapcsolataik beszűkülnek 

Hiányzó szociális ellátási forma megvalósítása, 

az idősek közösségi kötődéseinek erősítése, 

nyugdíjaskorúak aktivizálása, közösségépítés, 

minőségi időskor biztosítása 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

  

Fogyatékosság fogalma: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ a) pontja szerint fogyatékos az a személy, aki tartósan vagy 

véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – 

illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős 

akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza 

vagy gátolja. 

A Harkányban élő fogyatékosok pontos számáról nincs adatunk, de feltételezzük, hogy valamilyen 

ellátásban, támogatásban részesülnek, így az ellátórendszerben láthatókká válnak, ezért a 

számukat illetően támaszkodhatunk a táblázatokban szereplő adatokra, melyek nagyrészt 

rendelkezésre állnak. 2016. óta folyamatos csökkenés tapasztalható a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők számában. 

  

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 71 97 168 

2017 65 90 155 
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2018 63 86 149 

2019 55 83 138 

2020 62 83 145 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

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. A fent hivatkozott jogszabály értelmében a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében 

megállapított rehabilitációs javaslattól függően a rehabilitációs ellátás – ha a megváltozott 

munkaképességű személy rehabilitálható, ez esetben cél a megfelelő munkahelyhez jutás - vagy 

rokkantsági ellátás - ha a rehabilitációja nem javasolt vagy a kérelem benyújtásának, vagy a 

felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet 

nem haladja meg.  

A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra 

jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges 

mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő 

átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből 

támogatás igényelhető, ahogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

akkreditált munkáltató a részére is többféle támogatást – megfelelő átalakítás támogatása, bér- és 

költségtámogatás, képzési támogatás- biztosít az állam a foglalkoztatás bővítése céljából. 

A fent hivatkozott jogszabály a rehabilitációs hozzájárulás intézményével is ösztönzi a 

munkáltatókat fogyatékkal élők alkalmazására. A munkaadó a megváltozott munkaképességű 
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személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás 

fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, 

mint kötelező foglalkoztatási szintet. 

Az intézkedéssel a fogyatékkal élők foglalkoztatása országos szinten jelentősen emelkedett, 

azonban munkaerő-piaci lehetőségeik erősen behatárolódtak, Harkányban is ez a jellemző. A 

településen nem működik kifejezetten fogyatékkal élőket foglalkoztató munkáltató. Megváltozott 

munkaképességűek közfoglalkoztatása nem jellemző, a közfoglalkoztatás a korábban említettek 

szerint egyébként is nagyon lecsökkent Harkányban. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény már 

hivatkozott ösztönző-rendszere segítheti a megváltozott munkaképességű személyek 

munkavállalását a munkáltatók anyagi eszközökkel való motiválása útján: támogatásokkal – 

akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatása, akkreditált 

munkáltató támogatása (munkahely rehabilitációs célú átalakításához nyújtott támogatás, bér- és 

költségtámogatás, képzési támogatás), illetve 25 fő feletti foglalkoztatók esetében fizetési 

kötelezettség (rehabilitációs hozzájárulás) előírásával. A másik oldalról pedig a megváltozott 

munkaképességű, rehabilitálható személyeket motiválja munkavállalásra a jogszabály. A 

rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy a rehabilitáció sikeres 

megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra - rehabilitációs szolgáltatásra-, valamint 

pénzbeli ellátásra - rehabilitációs pénzbeli ellátásra- jogosult. Ezzel párhuzamosan pedig a 

rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre köteles, melynek keretében a rehabilitációs 

ellátásban részesülő személy köteles a rehabilitációs hatóságnál meghatározott időpontban 

megjelenni, értesítési kötelezettségét teljesíteni, aktívan munkahelyet keresni, a felajánlott 

rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, a megfelelő 

munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és a megfelelő 

munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő 

foglalkoztatást is. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Nincs tudomásunk arról, hogy a fogyatékkal élőket hátrányos megkülönböztetés érné a 

foglalkoztatás területén. 

 

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

 

Kifejezetten a fogyatékkal élők önálló életvitelét támogató, speciális fejlesztési igényeit kiszolgáló 

szolgáltatások, ellátások, programok – pl. fejlesztőpont, fejlesztő terápiák- nem működnek 

Harkányban. A mozgásszervi károsodással rendelkezők azonban a kórházban, a MÁV 

Gyógyházban és a Gyógyfürdőben számos rehabilitációs szolgáltatást vehetnek igénybe. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az önkormányzat a szociális rendeletében foglaltak szerint ápoláshoz nyújtott települési 

támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartós betegsége miatt beteg gondozásra szoruló személy 
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otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartónak, az az ápolt személlyel életvitelszerűen közös 

háztartásban él, és kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és kérelmező rendszeres 

pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő 

munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem haladja meg, feltéve ha kérelmező- vagy más 

személy- az nem részesül a járási hivatal által megállapított ápolási díjban.  

 

A fogyatékkal élők részére Harkányban a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés, illetve 

családsegítés érhető el. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi 

egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 

részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi 

állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy 

hajléktalanságuk miatt. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

 

Az egészségügyi és rehabilitációs ellátások akadálymentesen elérhetőek a helyi ellátórendszer 

minden eleménél, alapellátásban, járó- és felvőbeteg ellátásban, egyaránt a rehabilitációt biztosító 

egyéb szolgáltatóknál. A harkányi kórház – amelynek fő profilja a mozgásszervi rehabilitáció- 

akadálymentesítettesége a legmagasabb szintű a településen. Akadálymentesen elérhetőek a 

gyógyfürdő és a MÁV Gyógyház ellátásai is. A gyógyfürdő együttműködik a másik két 

szolgáltatóval, a különleges gyógyvízre épülő terápiák a gyógyfürdőben vagy rajta keresztül 

érhetőek el. 

 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló középületek közül a Harkányi Polgármesteri Hivatal épülete 

nem közelíthető meg akadálymentesen. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás tekintetében- 

melyet zömmel idősek vesznek igénybe- az ellátottak számára nyitva álló helyiséget a művelődési 

házban jelölte meg az önkormányzat, ahol azakadálymentesítés megtörtént, az intézményben 

rámpa, mozgáskorlátozott mosdó, korlátlift található.  

 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

 

A lakóépületek többsége nem akadálymentesített, csak olyan esetben, ha az épület 

fogyatékossággal élő lakója saját érdekéből gondoskodik annak megvalósításáról. A kulturális és 

sportprogramok akadálymentesen elérhetőek, mind a művelődési ház, mind a sportcsarnok 

akadálymentesített. A szolgáltató épületekről ugyan ez elmondható. Legnagyobb probléma a 

polgármesteri hivatal megközelíthetősége: jelenleg az ügyfélfogadás egyetlen helye sem érhető el 

akadálymentesen, melynek megoldása sürgős beavatkozást igényel.  

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 
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A legnagyobb munkáltatók közül a gyógyfürdő és a kórház akadálymentesítettsége magas fokú, az 

iskola, óvoda megközelíthető akadálymentesen, az önkormányzat esetében a művelődési ház, 

sportcsarnok akadálymentesen elérhető, a polgármesteri hivatal nem. 

 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

 

A megújult közterületek akadálymentesen elérhetőek, azonban nem teljeskörű az 

akadálymentesítés, nem érinti a település minden részét. A közösségi közlekedés nem érhető el 

akadálymentesen.  

 

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

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

Harkányban nem áll rendelkezésre fogyatékosok számára helyi szolgáltatás, sem speciális 

közlekedési megoldás, sem fogyatékosok nappali intézménye. Egészségügyi ellátás, rehabilitáció 

a kórházban és a gyógyfürdőben igénybe vehető, széleskörű gyógyászati szolgáltatások állnak 

rendelkezésre elsőssorban mozgásszervi problémák kezelésére. A fogyatékossággal élők speciális 

fejlesztése azonban helyben nem érhető el, többféle speciális fejlesztő foglalkozás Pécsen található 

meg. Az óvoda és az iskola azonban fejlesztő pedagógusok bevonásával biztosít fejlesztést a 

gyermekek számára. 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek 

száma  
(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

 

A településen nincs tudomásunk pozitív diszkriminációról. 
 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

 

Kifejezetten a fogyatékossággal élőket megszólító programok nem működnek a településen. 

 

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

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 
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Az óvoda és az iskola gondoskodik az intézménybe járó gyermekek fejlesztéséről szakmai 

programjuknak megfelelően, gyógypedagógusok, más fejlesztő szakemberek bevonásával. Az 

általános iskolás kort követően- valamint a nevelési, oktatási intézményi kereteken kívül- azonban 

nem működik a településen a fogyatékkal élő gyermekek speciális igényeit kielégítő, az ő 

fejlesztésüket, oktatásukat biztosító intézmény, legközelebb 20-25 km-re, Old településen és 

Pécsen biztosítható továbbtanulásuk, fejlesztésük. 14 év felettiek oktatását és fejlesztését biztosító 

intézmény létrehozásával a fogyatékkal élő gyermekek a család közelében, megszokott 

környezetükben tanulhatnának, fejlődhetnének, az utazással járó költségek sem terhelnék az 

amúgy is jelentős anyagi terheket viselő, fogyatékos gyermeket nevelő családokat. Hasonló 

probléma nem csak az oktatás, hanem kifejezetten a fejlesztést nyújtó ellátások elérhetősége. 

Fejlesztő terápiákat biztosító fejlesztőpont létrehozásával az ellátások az azt igénylők elérhető 

közelébe kerülnének.  

 

A fogyatékkal élők számára az önkormányzati ügyintézés is problémát jelenthet, mivel a 

polgármesteri hivatal épülete nem akadálymentesített, az ügyfélfogadást biztosító irodák – az 

adóirodák kivételével- csak lépcsőkön közelíthetők meg. Bár elektronikus ügyintézéssel minden 

ügytípus intézhető, a személyes ügyintézés biztosítására a hivatal akadálymentesítését szükséges 

megoldani. 

 

A megváltozott munkaképességű emberek álláskeresési esélyei korlátozottak, a településen nem 

működik kifejezetten az ő foglalkoztatásukat biztosító munkáltató. Megfelelő munkahely 

hiányában a megváltozott munkaképességű emberek társas kapcsolatai beszűkülnek, anyagai 

lehetőségeik, szociális körülményeik csökkennek. Megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztató akkreditált munkahely városba települése vagy ilyen létrehozása ezen problémákat 

csökkenthetné, a megváltozott munkaképességű emberek értékes munkával járulhatnának hozzá a 

gazdasághoz. 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az óvodás, általános iskolás kor feletti 

fogyatékkal élő gyermekek helyben történő 

fejlesztése, oktatása nem elérhető a településen 

A 14 év feletti fogyatékkal élő gyermekek 

fejlesztését, oktatását biztosító intézmény 

létrehozása 

a hivatal -az adóiroda kivételével- nem 

közelíthető meg akadálymentesen 

akadálymentesítés megvalósítása polgármesteri 

hivatal átalakításával vagy új hivatali épület 

kialakításával, erre irányuló pályázati források 

felkutatása és felhasználása a cél elérésére 

a fogyatékkal élő vagy megváltozott 

munkaképességű emberek álláskeresési esélyei 

erősen korlátozottak, nem működik a 

településen olyan munkahely, amely ezen 

célcsoportot foglalkoztatná, így társadalmi 

kapcsolataik, anyagi lehetőségeik, szociális 

körülményeik csökkennek  

megváltozott munkaképességű ill. fogyatékkal 

élő emberek foglalkoztatására irányuló 

munkahely létrehozása vagy ilyen foglalkoztató 

városba településének elérése 

a fogyatékkel élők speciális igényeinek 

kielégítése helyben nem biztosított 

fogyatékkal élők számára speciális igényeiknek 

megfelelő fejlesztési lehetőségek, 
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szolgáltatások, eszközök biztosítása helyben: 

fejlesztőpont kialakítása szakemberek, fejlesztő 

terápiák, segédeszközök rendelkezésre 

állásának biztosításával 

 

 

 

 

 

 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A település egyes telep-szerűen elkülönülő, 

nem lakáscélú használatra  épített, de egyre 

több  állandó lakos által lakott ingatlannal 

rendelkező részein – víkendtelep, hegyi 

zártkerti lakóingatlanok környezete- hiányos a 

közlekedési infrastruktúra, nem rendelkeznek a 

biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen 

járdával, egyes területeken hiányzik vagy 

elavult a szilárd útburkolat. Ezen elkülönült 

városrészeken túl a város több részén szükséges 

a lakosság biztonságos közlekedését, élhető 

lakókörnyezetét biztosító fejlesztések 

végrehajtása, egyben a modern városképbe illő 

közterület- fejlesztés a kiemelt 

turistaforgalommal rendelkező területeken.    

A város közútjainak, járdáinak, folyamatos 

felmérése, szükséges fejlesztések és felújítások 

elvégzése, út-, járda- és közlekedésbiztonsági 

fejlesztés. 

A település egyes részein nem megoldott a 

csapadékvíz, belvíz elvezetése, hiányos az 

infrastruktúra, elavultak meglévő rendszerek 

felszíni és felszín alatti vízelvezető rendszerek 

bővítése, meglévő árkok karbantartása, 

belvízmentesítés 

A közműves háztartási szennyvíz-gyűjtés nem 

elérhető a település egyes részein- a 

víkendtelepen az állandó lakosok számának 

növekedésével egyre nagyobb problémát jelent 

a keletkező szennyvíz megfelelő gyűjtése, a 

nem közművel összegyűjtött szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

igénybevétele. A meglévő rendszer elavult, 

fejlesztése időszerű. 

szennyvízhálózat-fejlesztés és bővítés, 

folyamatos karbantartásának elvégzése 

A településen elavult, korszerűtlen az ivóvíz-

hálózat, gyakoriak a csőtörések, a nyomásesés, 

vízhiány, amely megnehezíti a lakosság 

mindennapjait, egészséges, folyamatos ivóvíz-

ellátásuk nem garantált. A vízhiány a turisztikai 

szektorban a hátrányosan érinti a 

vendégforgalmat és a vendégelégedettséget, 

amely a település életének minden 

szegmenségben bevételkiesést eredményez.  

ivóvíz-hálózat teljeskörű rekonstrukciójának 

megvalósítása, új kút fúrása 

A központi, turisztikai szempontból kiemelt térfigyelő-rendszer bővítése, a település teljes 
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területek kivételével nem működik egységes, 

összehangolt térfigyelő-rendszer a településen.  

területét lefedő térfigyelő kamera-hálózat 

létrehozása 

Az energiaárak (földgáz, villamos energia) 

növekedése ellehetetleníti az önkormányzat 

működését, amely hátrányosan érinti az általa 

ellátott feladatok végrehajtását-még a kötelező 

feladatok ellátását is-, továbbá a lakosság 

ellátását. 

a teljes önkormányzati feladatellátás 

tekintetében önellátó-energiarendszerek 

kialakítása (pl. napelemrendszerek, 

hőszivattyús fűtési rendszerek létrehozása) 

Elmagányosodó idősek az elöregedő 

településen, a fiatalok személyes találkozásai 

számának csökkenése a digitális tartalmak 

terjedése miatt, élethosszig tartó tanulásra való 

igény csökkenése vagy hiánya, alacsony iskolai 

végzettségűek elhelyezkedési esélyeinek 

korlátozottsága  

A szabadidő aktív és minőségi eltöltését 

szolgáló, több korcsoportot megszólító 

kulturális programok szervezése. Ingyenes 

oktatási, képzési programok szervezése. 

Együttműködés a Harkányi Szabadegyetem  

Alapítvánnyal a mindenki számára elérhető 

tudásközvetítés megvalósítására.  

Túlsúlyos fiatalok, mozgásszegény életmódot 

folytatók számának növekedése minden 

korcsoportban 

futópálya, bicikliút, pumpapálya, kültéri 

fitneszpark fejlesztés, szabadidős és tömegsport 

rendezvények szervezése és népszerűsítése, 

egészségfejlesztő programok létrehozása 

A helyben megvalósuló egészségügyi 

alapellátáson kívül nincs egyéb, ingyenesen 

hozzáférhető egészségügyi szolgáltatás 

Az egészségügyi alapellátás bővítése speciális 

szakemberek közreműködésével 

Nem megoldott a településen a kóbor ebek 

befogása és elhelyezése 

ebtelep kialakítása és ennek kapcsán 

munkahelyteremtés  

A helyben működő háziorvosi ügyelet 

fenntarthatósága, az ellátás biztonságos 

nyújtása egyre nagyobb terhet jelent, humán 

(orvos) és anyagi erőforrások hiányában. A 

lakosság ügyeleti ellátása a jelenlegi 

rendszerben nem fenntartható, egészségügyi 

ellátásuk az ügyeleti időben bizonytalanná 

válhat. 

Háziorvosi ügyeleti ellátás hosszútávra szóló, 

fenntartható biztosítása  

A lakosság egészséges, friss őstermelői 

élelmiszerekkel, termékekkel való ellátása 

bővítésre szorul. A turisztikai szempontból 

frekventált helyen található piac vonzereje 

csökkent, ezáltal a főként helyi lakos árusok 

megélhetése is nehezebbé vált. A piac még fel 

nem újított részei -pl. piaccsarnok és sátras 

kiskereskedelmi árusítóhelyek- erősen leromlott 

állapotúak, energiafelhasználásuk nem 

hatékony.  

őstermelői piac bővítése, még nem felújított 

piacterek korszerűsítése, építési tevékenység, 

napelem telepítés  

A turizmusra épülő város fejlődésének 

mozgatórugója a Harkányi Gyógy- és 

Strandfürdő. A fürdő látogatószámának 

növeléséhez- amely a fürdőn kívül az egész 

város gazdaságát, ezáltal a helyi lakosság jólétét 

is meghatározza- hiányoznak a más fürdőkben 

építési tevékenység, fürdőfejlesztés, 

szolgáltatás-fejlesztés, turisztikai attrakció-

fejlesztés, energiahatékonysági fejlesztések:  

Fürdőfejlesztés további lépcsőinek 

végrehajtása, szállodafejlesztés, turisztikai 

attrakció-bővítés, ezáltal jelentős 
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már működő, újabb attrakciók. A többnapos 

vendégek teljeskörű kiszolgálása érdekében az 

ellátások körének bővítése is szükséges, 

hiányzik a legmagasabb színvonalú szállodai 

szolgáltatás a városban. Hiányzik egy, a 

kisgyermekes családok számára vonzó, a 

szabadidő eltöltését szolgáló, de a 

fürdőélményhez képest eltérő, azt kiegészítő 

turisztikai attrakció.   

A magas energiaköltségek problémássá teszik a 

fürdő működését, hiányoznak az energia-

önfenntartó rendszerek. Hiányzik egy olyan 

turisztikai attrakció, amely a szabadidő 

természetben történő eltöltésre épül. 

idegenforgalommal és szolgáltató szektorral 

rendelkező várossá válás, melynek motorja a 

folyamatosan fejlődő gyógy- és strandfürdő és a 

ráépülő minőségi szállás-, egészségügyi-, 

medical-wellness és egyéb idegenforgalmi 

szolgáltatások. Energia-önfenntartó rendszerek 

kialakítása a gazdaságos működés biztosítása 

érdekében. 

Harkány idegenforgalmi gazdasági potenciálja 

kihasználásának növelése. Mindezek által a 

város egészét érintő gazdasági eredményesség 

növekedése, a lakosság jólétének emelkedése, 

munkahelyek létrejötte. Szúnyog-tó és 

környezete rehabilitációja, turisztikai fejlesztése 

 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma); 

 

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 biztosít támogatást. 

Az alapítvány elnevezése „Szebb Jövő Alapítvány”, célja folyamatos társadalmi segítségnyújtás a 

harkányi oktatási, kulturális és sportintézmények színvonalas működéséhez, valamint helyi 

oktatási és sporttevékenységekhez. Az alapítvány a befolyt támogatási összeget a gyerekek 

fejlesztésére, játékeszközök beszerzésére, udvari játékok bővítésére fordítja. 

 

A Harkányi Szabadegyetem Alapítvány célja  magyarság lelki, szellemi, kulturális, történelmi, 

néprajzi, művészeti hagyományainak és értékeinek kutatása, megőrzése és megismertetése. A 

magyar identitás, a polgári társadalomba való beilleszkedés, az európai és más kultúrák felé való 

nyitottság gyakorlati haszonnal is járó elősegítése. E célokat az alapítvány több napos 

konferenciák, rendezvények, publikációk formájában kívánja megvalósítani. 

 

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. 2017-ben alakult meg a Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület, pályázati 

források elnyerése, valamint a könnyebb önkormányzati támogatás fogadása érdekében, a helyi 

önszerveződő csoportok vezetői alapították. Az egyesületben, a vezetőjükön keresztül az alábbi 

önszerveződő csoportok képviseltetik magukat: 

 Harka Dalkör 

 Harkányi Nyugdíjas Klub 

 Harkány Big Band 

 Ifjúsági Fúvószenekar 



 94 

 Csak Apa Kedvéért zenekar 

 Harka Néptánc Csoport 

 Harkányi Hagyományőrző Csoport 

Céljuk a helyi kulturális értékek felkutatása, felszínre hozása, új értékek teremtése, 

hagyományőrzés és -ápolás. Az egyesület alá tagozódott csoportokból a pandémia óta mindegyik 

aktívan működik. 

 

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

szereplők közötti partnerség bemutatása; 

 

Harkány Város Önkormányzata jó kapcsolatot ápol a nemzetiségi önkormányzatokkal, segíti azok 

munkáját, a német és a szerb nemzetiségi önkormányzat számára nemzetiségi közösségi 

kialakításához önkormányzati ingatlant adott használatba az önkormányzat, melyeket az egyes 

nemzetiségi önkormányzatok pályázati forrásból újítottak fel és rendeztek be.   A nemzetiségi 

önkormányzatok képviselői aktívan részt vesznek a város kulturális életében, illetve azt saját 

színes programjaikkal gazdagítják. A nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat egymás 

tevékenységét, programjait aktívan támogatja, azokon kölcsönösen részt vesznek az 

önkormányzatok képviselői. Az önkormányzat szívesen együttműködik minden olyan civil 

szervezettel, mely céljaival Harkány felemelkedését segíti elő. Az önkormányzat kiegyensúlyozott 

viszonyt ápol az egyházi szereplőkkel is. 

 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

 

Harkány a vonzáskörzetében számos önkormányzattal partnerségi, illetve feladat-ellátási 

kapcsolatban van. 12 települési önkormányzattal együttműködik az orvosi ügyeleti ellátásában. A 

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha fenntartója a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás, 

melynek Harkány Város Önkormányzata mellett 7 környékbeli önkormányzat (Bisse, Csarnóta, 

Drávacsepely, Drávaszerdahely, Ipacsfa, Márfa, Rádfalva) a tagja. 

Kulturális, turisztikai területen Villány és Siklós önkormányzatával működik együtt Harkány. 

Tagja továbbá a 313 önkormányzat által alapított Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 

Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak.  

Bekapcsolódott a társadalmi felzárkózást segítő Baranya-segít- együttműködés a foglalkoztatás 

fejlesztéséért elnevezésű programba, mely 22 települési önkormányzat, a Baranya Megyei 

Önkormányzat és annak hivatala, a Baranya Megyei Kormányhivatal, a Pécs-Baranyai 

Kereskedelmi és Iparkamara, valamint civil szervezetek együttműködésével valósul meg. A 

projekt közvetlen célcsoportjai a Baranyában foglalkoztatási szempontból legsérülékenyebb 

csoportok: az 50 év feletti munkanélküliek, a GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozó 

kismamák, és a jelenleg inaktív álláskeresők. 

  

 

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. 
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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. Jogszabályi kötöttségek okán szociális jellegű ellátást, támogatást sem 

pénzben, sem természetben nem nyújthatnak. Azonban nemzetiségi feladataikhoz kapcsolódóan az 

anyanyelv, kulturális örökség, hagyományápolás kapcsán az iskola és az óvoda nemzetségi 

programjain (nyelvtanulás, zene-, tánctanulás) résztvevő gyermeket az intézményeknek biztosított 

nyelvkönyvekkel, egyéb oktatást segítő eszközökkel támogatják, továbbá ösztöndíjpályázatot is 

hirdetnek, nyelvtanulás ösztönzésére, a szerb nemzetiségi önkormányzat nyári hittantábort biztosít 

pályázati forrásból gyermekek számára. A nemzetiségi önkormányzatok rendszeresen tartanak 

kulturális programokat, klubesteket, megünneplik a jeles napokat, a nemzetiséghez tartozók 

számára a saját rendezvényeiken kívül különböző nemzetiségi kulturális célú utazásokat, misék, 

zarándoklatok, koncertek, előadások meglátogatását is szervezik. Ezzel a hagyományok, kultúra 

ápolásán túl segítik a résztvevők társas érintkezései, kapcsolatrendszere bővülését –különösen az 

elmagányosodó emberek, egyedülálló nők, idősek esetében. 

 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

 

Az évente megrendezésre kerülő alapítványi bálon befolyt összeggel az általános iskola, az óvoda, 

a sportegyesület és a könyvtár fejlesztését segíti az Szebb Jövő Alapítvány.  

 

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

 

A két legnagyobb munkáltató Harkányban, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt, illetve a Harkányi Termál 

Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. Akadálymentesítettségük a legmagasabb szintű 

Harkányban, az idősek, betegek, fogyatékossággal élők életminőségének, egészségének javítását 

széleskörű egészségügyi, gyógyászati szolgáltatásokkal segítik. A fürdő a gyermekek számára is 

színes élményeket kínál, hozzájárulva a szabadidő hasznos eltöltéséhez, egészséges életmódhoz- 

vízivilág, gyermekvilág, csúszdapark, úszásra, játékra alkalmas számos medence, sportolási 

lehetőségek.  

 

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

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

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

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

folyamatába; 
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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, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága 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, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 

HEP Fórumot. 

 

A HEP elfogadását, felülvizsgálatát a HEP Fórum előzi meg, mely az a) pont szerinti szervezetek 

képviselőinek meghívásával. A fórumon a jelenlévők megvitatják a HEP munkaanyagát, 

javaslataik beépítésre kerülnek a képviselő-testület elé terjesztett HEP-tervezetbe. A 

felülvizsgálatok során a HEP Fórum az egyes intézkedések végrehajtátk elemzi, értékeli az elért 

eredményeket illetve a azok elmaradása esetén javaslatot tesz további intézkedésekre, az 

intézkedések határidejének módosítására, így a visszacsatolás biztosított. Az elfogadott helyi 

esélyegyenlőségi programot a város honlapján közzétételre kerül, így az bárki számára 

megismerhető lesz. A későbbi adatgyűjtésbe, az adatok pontosításába, illetve az intézkedési terv 

végrehajtásában önkéntesek jelentkezését a lakosság részéről elfogadunk. 

 

 

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

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

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

közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Magas a szakképzettség-nélküliek 

száma az álláskeresők között, a 

munkaerőpiaci igényeknek a meglévő 

képesítés nem felel meg  

A mélyszegénységben élő regisztrált 

álláskeresők kompetenciáinak 

bővítése, hiányzó szakértelem 

megszerzése a felnőttképzés 

eszközeivel 

A helyi álláskeresők és a környékbeli 

foglalkoztatók igényeinek 

összehangolása nem kellően hatékony. 

Önmenedzselési ismerettel nem 

rendelkeznek az álláskeresők 

Szemléletformálás az álláskeresők 

tekintetében, közvetítők bevonása, 

akik hatékonyan alakíthatnak ki 

kapcsolatokat a környékbeli 

vállalkozások és az álláskeresők között 

A 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 

hiánya illetve elhanyagolt állapota 

miatt 

Elavult, leromlott állapotú szociális 

bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele, 

új szociálisa bérlakások kialakítása 

Gyermekek 

Hiányzik a kifejezetten az ifjúság 

számára rendelkezésre álló közösségi 

tér, a személyes találkozások 

bővítésére való igény felkeltésére 

alkalmas szabadidős programokkal 

Helyben tartó, értékteremtő közösség 

megteremtése szabadidős 

programokkal, foglalkozásokkal 

A klímaváltozás miatt a gyermekek, 

mint jövőbeni veszélyeztetett csoport 

szemléletformálása szükséges 

Környezetvédelmi, klímavédelmi 

tematikára épülő, a különböző 

korcsoportú gyermekeknek szóló 

interaktív ismeretterjesztő 

foglalkozások, kiadványok, zöld 

fejlesztések. Olyan szemléletformálás, 

amely felkészíti a gyermekeket a 

tudatosabb hulladékkezelésre, 

önfenntartó, zöld energiarendszerek 

használatára, környezetvédelemre 
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A hátrányos helyzetű családok nem 

tudják biztosítani gyermekeik 

üdültetését, nincs lehetőségük idegen 

nyelvi területen tapasztalatot szerezni, 

élményeket gyűjteni 

A hátrányos helyzetű gyermekeknek 

élményszerzés nyári üdülés 

biztosításával, idegen nyelvterületen 

való tapasztalatszerzés lehetőségének 

megteremtése, a kultúra- és 

nyelvismeret hozzásegíti őket a 

szemléletváltozáshoz, későbbi 

elhelyezkedéshez 

A mini bölcsődei férőhelyek 

korlátozottak, túljelentkező 

kisgyermekek kiszorulnak az 

ellátásból. A kisgyermekes anyák 

foglalkoztatási lehetőségei romlanak, 

ha kisgyermekük napközbeni 

felügyeletéről nem tudnak 

gondoskodni 

Bölcsőde létrehozása, férőhely bővítés: 

az igénylő jelentkezők minél nagyobb 

arányú felvételével a kisgyermekek 

megfelelő napközbeni gondozása, az 

anyák munkavállalási lehetőségének 

biztosítása 

A településen nem működik Biztos 

kezdet gyermekház, tanoda, a 

hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelési-oktatási intézményi kereteken 

kívüli felzárkóztatása nem megoldott  

Biztos Kezdet Gyermekház és Tanoda 

létrehozása: szociokulturális 

hátrányokkal küzdő gyermekek 

lemaradását kompenzáló, társadalmi 

felzárkózást segítő prevenciós 

szolgáltatás biztosítása; hátrányos 

helyzetű gyerekek segítése tanulásban, 

felzárkózásban, fejlődésüket szolgáló 

hasznos tevékenységekkel az iskolai 

órák után, szakképzett pedagógusok, 

szociális munkások irányításával 

Nők  

A nőket ért erőszakos cselekmények 

tekintetében az ismertté vált esetek 

száma alacsony. A családon belüli 

erőszak esetében a látencia nagyon 

magas. 

A családon belüli erőszak 

visszaszorítása, látens esetek 

felderítése, intézkedési terv készítése a 

nők védelmére, áldozatsegítés,  

A hátrányos helyzetű nők körében 

hiányosak a háztartási, 

gyermeknevelési ismeretek.  

A hátrányos helyzetű nők körében 

olyan szemléletformáló, ismeretszerző 

foglalkozások szervezése, amely 

fejleszti a család integritását, a 

higiénikus, egészséges környezet 

megteremtését. Női klubok szervezése 

Idősek 

A lakosság elöregszik. Az idősek –

életkorukból, egészségi állapotukból 

fakadóan- egyre nehezebben jutnak 

hozzá az igényeiket kielégítő 

szolgáltatásokhoz, nehezükre esik a 

közlekedés, bevásárlás, ügyintézés, 

nincs jártasságuk az elektronikus 

szolgáltatások igénybevételében. Az 

egyedül élő, a család segítségében nem 

részesülő idősek kiszolgáltatottsága 

fokozódik 

A házi gondozást nem igénylő idősek 

segítése illetve a házigondozás körén 

és kapacitásán kívül eső 

segítségnyújtás az idősek számára, 

fiatalabb korosztály önkéntes 

tevékenysége az idősek segítésére 

Nem működik a rendszeres, az idősek 

napközbeni ellátását és 

közösségteremtését szolgáló ellátás a 

Hiányzó szociális ellátási forma 

megvalósítása, az idősek közösségi 

kötődéseinek erősítése, 
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településen, település elöregedő, az 

idősek elszigeteltsége fokozódik, 

társas kapcsolataik beszűkülnek 

nyugdíjaskorúak aktivizálása, 

közösségépítés, minőségi időskor 

biztosítása 

Fogyatékkal 

élők 

Az óvodás, általános iskolás kor feletti 

fogyatékkal élő gyermekek helyben 

történő fejlesztése, oktatása nem 

elérhető a településen 

A 14 év feletti fogyatékkal élő 

gyermekek fejlesztését, oktatását 

biztosító intézmény létrehozása 

A polgármesteri hivatal -az adóiroda 

kivételével- nem közelíthető meg 

akadálymentesen 

Akadálymentesítés megvalósítása 

polgármesteri hivatal átalakításával 

vagy új hivatali épület kialakításával, 

erre irányuló pályázati források 

felkutatása és felhasználása a cél 

elérésére 

A fogyatékkal élő vagy megváltozott 

munkaképességű emberek 

álláskeresési esélyei erősen 

korlátozottak, nem működik a 

településen olyan munkahely, amely 

ezen célcsoportot foglalkoztatná, így 

társadalmi kapcsolataik, anyagi 

lehetőségeik, szociális körülményeik 

csökkennek  

Megváltozott munkaképességű ill. 

fogyatékkal élő emberek 

foglalkoztatására irányuló munkahely 

létrehozása vagy ilyen foglalkoztató 

városba településének elérése 

A fogyatékkel élők speciális 

igényeinek kielégítése helyben nem 

biztosított 

Fogyatékkal élők számára speciális 

igényeiknek megfelelő fejlesztési 

lehetőségek, szolgáltatások, eszközök 

biztosítása helyben: fejlesztőpont 

kialakítása szakemberek, fejlesztő 

terápiák, segédeszközök rendelkezésre 

állásának biztosításával 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

A település egyes telep-szerűen 

elkülönülő, nem lakáscélú használatra  

épített, de egyre több  állandó lakos 

által lakott ingatlannal rendelkező 

részein – víkendtelep, hegyi zártkerti 

lakóingatlanok környezete- hiányos a 

közlekedési infrastruktúra, nem 

rendelkeznek a biztonságos 

közlekedéshez elengedhetetlen 

járdával, egyes területeken hiányzik 

vagy elavult a szilárd útburkolat. Ezen 

elkülönült városrészeken túl a város 

több részén szükséges a lakosság 

biztonságos közlekedését, élhető 

lakókörnyezetét biztosító fejlesztések 

végrehajtása, egyben a modern 

városképbe illő közterület- fejlesztés a 

kiemelt turistaforgalommal rendelkező 

területeken.    

A város közútjainak, járdáinak, 

folyamatos felmérése, szükséges 

fejlesztések és felújítások elvégzése, 

út-, járda- és közlekedésbiztonsági 

fejlesztés. 

A település egyes részein nem 

megoldott a csapadékvíz, belvíz 

elvezetése, hiányos az infrastruktúra, 

Felszíni és felszín alatti vízelvezető 

rendszerek bővítése, meglévő árkok 

karbantartása, belvízmentesítés 



 100 

elavultak meglévő rendszerek 

A közműves háztartási szennyvíz-

gyűjtés nem elérhető a település egyes 

részein- a víkendtelepen az állandó 

lakosok számának növekedésével 

egyre nagyobb problémát jelent a 

keletkező szennyvíz megfelelő 

gyűjtése, a nem közművel 

összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás 

igénybevétele. A meglévő rendszer 

elavult, fejlesztése időszerű. 

Szennyvízhálózat-fejlesztés és bővítés, 

folyamatos karbantartásának elvégzése 

A településen elavult, korszerűtlen az 

ivóvíz-hálózat, gyakoriak a csőtörések, 

a nyomásesés, vízhiány, amely 

megnehezíti a lakosság mindennapjait, 

egészséges, folyamatos ivóvíz-

ellátásuk nem garantált. A vízhiány a 

turisztikai szektorban a hátrányosan 

érinti a vendégforgalmat és a 

vendégelégedettséget, amely a 

település életének minden 

szegmenségben bevételkiesést 

eredményez.  

Ivóvíz-hálózat teljeskörű 

rekonstrukciójának megvalósítása, új 

kút fúrása 

A központi, turisztikai szempontból 

kiemelt területek kivételével nem 

működik egységes, összehangolt 

térfigyelő-rendszer a településen.  

Térfigyelő-rendszer bővítése, a 

település teljes területét lefedő 

térfigyelő kamera-hálózat létrehozása 

Az energiaárak (földgáz, villamos 

energia) növekedése ellehetetleníti az 

önkormányzat működését, amely 

hátrányosan érinti az általa ellátott 

feladatok végrehajtását-még a kötelező 

feladatok ellátását is-, továbbá a 

lakosság ellátását. 

A teljes önkormányzati feladatellátás 

tekintetében önellátó-

energiarendszerek kialakítása (pl. 

napelemrendszerek, hőszivattyús fűtési 

rendszerek létrehozása) 

Elmagányosodó idősek az elöregedő 

településen, a fiatalok személyes 

találkozásai számának csökkenése a 

digitális tartalmak terjedése miatt, 

élethosszig tartó tanulásra való igény 

csökkenése vagy hiánya, alacsony 

iskolai végzettségűek elhelyezkedési 

esélyeinek korlátozottsága  

A szabadidő aktív és minőségi 

eltöltését szolgáló, több korcsoportot 

megszólító kulturális programok 

szervezése. Ingyenes oktatási, képzési 

programok szervezése. Együttműködés 

a Harkányi Szabadegyetem  

Alapítvánnyal a mindenki számára 

elérhető tudásközvetítés 

megvalósítására.  

Túlsúlyos fiatalok, mozgásszegény 

életmódot folytatók számának 

növekedése minden korcsoportban 

Futópálya, bicikliút, pumpapálya, 

kültéri fitneszpark fejlesztés, 

szabadidős és tömegsport 

rendezvények szervezése és 

népszerűsítése, egészségfejlesztő 
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programok létrehozása 

A helyben megvalósuló egészségügyi 

alapellátáson kívül nincs egyéb, 

ingyenesen hozzáférhető egészségügyi 

szolgáltatás 

Az egészségügyi alapellátás bővítése 

speciális szakemberek 

közreműködésével 

Nem megoldott a településen a kóbor 

ebek befogása és elhelyezése 

Ebtelep kialakítása és ennek kapcsán 

munkahelyteremtés  

A helyben működő háziorvosi ügyelet 

fenntarthatósága, az ellátás 

biztonságos nyújtása egyre nagyobb 

terhet jelent, humán (orvos) és anyagi 

erőforrások hiányában. A lakosság 

ügyeleti ellátása a jelenlegi 

rendszerben nem fenntartható, 

egészségügyi ellátásuk az ügyeleti 

időben bizonytalanná válhat. 

Háziorvosi ügyeleti ellátás hosszútávra 

szóló, fenntartható biztosítása  

A lakosság egészséges, friss 

őstermelői élelmiszerekkel, 

termékekkel való ellátása bővítésre 

szorul. A turisztikai szempontból 

frekventált helyen található piac 

vonzereje csökkent, ezáltal a főként 

helyi lakos árusok megélhetése is 

nehezebbé vált. A piac még fel nem 

újított részei -pl. piaccsarnok és sátras 

kiskereskedelmi árusítóhelyek- erősen 

leromlott állapotúak, 

energiafelhasználásuk nem hatékony.  

Őstermelői piac bővítése, még nem 

felújított piacterek korszerűsítése, 

építési tevékenység, napelem telepítés  

A turizmusra épülő város fejlődésének 

mozgatórugója a Harkányi Gyógy- és 

Strandfürdő. A fürdő 

látogatószámának növeléséhez- amely 

a fürdőn kívül az egész város 

gazdaságát, ezáltal a helyi lakosság 

jólétét is meghatározza- hiányoznak a 

más fürdőkben már működő, újabb 

attrakciók. A többnapos vendégek 

teljeskörű kiszolgálása érdekében az 

ellátások körének bővítése is 

szükséges, hiányzik a legmagasabb 

színvonalú szállodai szolgáltatás a 

városban. Hiányzik egy, a 

kisgyermekes családok számára vonzó, 

a szabadidő eltöltését szolgáló, de a 

fürdőélményhez képest eltérő, azt 

kiegészítő turisztikai attrakció.   

A magas energiaköltségek 

problémássá teszik a fürdő működését, 

hiányoznak az energia-önfenntartó 

Építési tevékenység, fürdőfejlesztés, 

szolgáltatás-fejlesztés, turisztikai 

attrakció-fejlesztés, 

energiahatékonysági fejlesztések:  

Fürdőfejlesztés további lépcsőinek 

végrehajtása, szállodafejlesztés, 

turisztikai attrakció-bővítés, ezáltal 

jelentős idegenforgalommal és 

szolgáltató szektorral rendelkező 

várossá válás, melynek motorja a 

folyamatosan fejlődő gyógy- és 

strandfürdő és a ráépülő minőségi 

szállás-, egészségügyi-, medical-

wellness és egyéb idegenforgalmi 

szolgáltatások. Energia-önfenntartó 

rendszerek kialakítása a gazdaságos 

működés biztosítása érdekében. 

Harkány idegenforgalmi gazdasági 

potenciálja kihasználásának növelése. 

Mindezek által a város egészét érintő 

gazdasági eredményesség növekedése, 
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rendszerek. Hiányzik egy olyan 

turisztikai attrakció, amely a szabadidő 

természetben történő eltöltésre épül. 

a lakosság jólétének emelkedése, 

munkahelyek létrejötte. Szúnyog-tó és 

környezete rehabilitációja, turisztikai 

fejlesztése 

 

 

 

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, életkörülményeik javuljanak. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

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

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

0. Település szintű probléma 
  

1 

Utak, járdák 
fejlesztése, 
felújítása, 
közlekedésbiztonsági 
eszközök fejlesztése  

A település egyes 

telep-szerűen 
elkülönülő, nem 

lakáscélú használatra  

épített, de egyre több  
állandó lakos által 

lakott ingatlannal 

rendelkező részein – 
víkendtelep, hegyi 

zártkerti 
lakóingatlanok 

környezete- hiányos a 

közlekedési 
infrastruktúra, nem 

rendelkeznek a 

biztonságos 
közlekedéshez 

elengedhetetlen 

járdával, egyes 
területeken hiányzik 

vagy elavult a szilárd 

útburkolat. Ezen 
elkülönült 

városrészeken túl a 

város több részén 
szükséges a lakosság 

biztonságos 

közlekedését, élhető 
lakókörnyezetét 

biztosító fejlesztések 

végrehajtása, egyben a 
modern városképbe 

illő közterület- 

fejlesztés a kiemelt 
turistaforgalommal 

rendelkező 

területeken.    

Az élhetőbb, 
biztonságos 
lakókörnyezet 
kialakítása és 
fenntartása, modern 
városkép fenntartása 
A település 
lakosságának 
biztonságos 
közlekedéséhez jól 
karbantartott és 
fejlett úthálózatra, jól 
megválasztott 
közlekedésbiztonsági 
eszközökre van 
szüksége. A fejlett 
úthálózat segíti a 
gazdasági fejlődést, 
mely a lakosság 
életszínvonalát 
befolyásolja.  

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

A város közútjainak, 
járdáinak, 
folyamatos 
felmérése, szükséges 
fejlesztések és 
felújítások 
elvégzése, út-, járda- 
és 
közlekedésbiztonsági 
fejlesztés. 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.16. 
 

befejezett 
fejlesztések, 
felújítások száma 

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

 nem releváns 

2 belvízmentesítés A település egyes az egészséges és Harkány Város Magyar Nemzeti felszíni és felszín Jegyző, 2027.11.16. befejezett pályázati forrás, folyamatos  nem releváns 
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  A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

bővítése – árkok, 
átereszek 
kialakítása, 
fejlesztése, 
karbantartása 

részein nem 
megoldott a 
csapadékvíz, belvíz 
elvezetése, hiányos az 
infrastruktúra, 
elavultak meglévő 
rendszerek 

biztonságos 
lakókörnyezet 
kialakítása, 
kármegelőzés  

Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 

Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

alatti vízelvezető 
rendszerek bővítése, 
meglévő árkok 
karbantartása, 
belvízmentesítés 

Polgármester, 
Képviselő-
testület 

fejlesztések, 
felújítások száma 

humán erőforrás nyomonkövetés 

3 

 
szennyvízhálózat és 
–telep 
korszerűsítése, 
bővítése 

A közműves háztartási 
szennyvíz-gyűjtés nem 
elérhető a település 
egyes részein- a 
víkendtelepen az 
állandó lakosok 
számának 
növekedésével egyre 
nagyobb problémát 
jelent a keletkező 
szennyvíz megfelelő 
gyűjtése, a nem 
közművel 
összegyűjtött 
szennyvíz 
begyűjtésére 
vonatkozó 
közszolgáltatás 
igénybevétele. A 
meglévő rendszer 
elavult, fejlesztése 
időszerű. 

egészséges 
lakókörnyezet, 
fenntartható 
növekedés 
biztosítása a 
település egész 
területén  

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója, 
Gördülő Fejlesztési 
Terv 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Szennyvízhálózat és 
szennyvíz-telep 

fejlesztés és bővítés, 

folyamatos 
karbantartásának 

elvégzése 

polgármester, 
Nemzeti 

Vízművek Zrt. 

2027.11.26. 

befejezett 
fejlesztések, 
felújítások száma, 
újonnan 
csatornázott 
ingatlanok száma  

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

 Harkány Város 
Önkormányzata- sok 
más önkormányzattal 
egyezően- döntött a 
vízközmű-vagyon 
állami kézbe adásáról, 
így az e területet 
érintő  jövőbeni 
fejlesztések állami 
döntéssel 
valósulhatnak meg, 
több más 
önkormányzat 
fejlesztési igényeinek 
összehangolását 
igénylik. 

4 
ivóvíz-hálózat 
korszerűsítés és 
fejlesztés - kútfúrás 

A településen elavult, 
korszerűtlen az ivóvíz-
hálózat, gyakoriak a 
csőtörések, a 
nyomásesés, vízhiány, 
amely megnehezíti a 
lakosság 
mindennapjait, 
egészséges, 
folyamatos ivóvíz-
ellátásuk nem 

egészséges ivóvízhez 
való hozzájutás 
garantálása, 
fenntartható 
növekedés 
biztosítása 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója, 
Gördülő Fejlesztési 
Terv 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Ivóvíz-hálózat 
teljeskörű 
rekonstrukciójának 
megvalósítása, új kút 
fúrása 

polgármester, 
Nemzeti 

Vízművek Zrt. 

2027.11.26. 

befejezett 
fejlesztések, 
felújítások száma, 
újonnan 
csatornázott 
ingatlanok száma  

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

Harkány Város 
Önkormányzata- sok 
más önkormányzattal 
egyezően- döntött a 
vízközmű-vagyon 
állami kézbe adásáról, 
így az e területet 
érintő  jövőbeni 
fejlesztések állami 
döntéssel 
valósulhatnak meg, 
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  A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

garantált. A vízhiány a 
turisztikai szektorban 
a hátrányosan érinti a 
vendégforgalmat és a 
vendégelégedettséget, 
amely a település 
életének minden 
szegmenségben 
bevételkiesést 
eredményez.  

több más 
önkormányzat 
fejlesztési igényeinek 
összehangolását 
igénylik.  

5 
települési szintű 
térfigyelő-rendszer 
kialakítása  

A központi, turisztikai 
szempontból kiemelt 
területek kivételével 
nem működik 
egységes, 
összehangolt 
térfigyelő-rendszer a 
településen.  

biztonságos 
lakókörnyezet 
kialakítása, 
bűnelkövetések 
számának 
csökkentése, a 
lakosság minden 
rétegének és a 
turisták 
biztonságérzetének 
garantálása 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Térfigyelő-rendszer 
bővítése, a település 
teljes területét 
lefedő térfigyelő 
kamera-hálózat 
létrehozása 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.26. 
elhelyezett kamerák 
száma  

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

6. 

energetikai 
fejlesztés, megújuló 
energia-felhasználás 
bővítése, 
energiafüggés 
megszüntetése 
energia-önellátó 
rendszerek 
kialakításával 

Az energiaárak 
(földgáz, villamos 
energia) növekedése 
ellehetetleníti az 
önkormányzat 
működését, amely 
hátrányosan érinti az 
általa ellátott 
feladatok 
végrehajtását-még a 
kötelező feladatok 
ellátását is-, továbbá a 
lakosság ellátását. 

egészséges 
lakókörnyezet 
biztosítása, 
fenntartható 
fejlődés. 
Az energiafüggés 
megszüntetésével a 
rendelkezésre álló 
költségvetési 
források működési 
kiadások helyett 
fejlesztésekre, a 
lakossági igények 
minél szélesebb körű 
kiszolgálására megfel 
fordíthatóak.     

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

A teljes 
önkormányzati 
feladatellátás 
tekintetében 
önellátó-
energiarendszerek 
kialakítása (pl. 
napelemrendszerek, 
hőszivattyús fűtési 
rendszerek 
létrehozása) 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.26. 

megvalósult 
fejlesztések száma, 
megújuló energiával 
ellátott 
intézmények ill. 
épületek száma, a 
fejlesztéssel elért 
megtakarítás 
összege   

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

7. 

mindenki által 
elérhető ingyenes 
oktatási és kulturális 
programok 

Elmagányosodó idősek 
az elöregedő 
településen, a fiatalok 
személyes találkozásai 

élethosszig tartó 
tanulásra való igény 
felkeltése és 
lehetőségének 

Harkány Város 
Önkormányzatának 
Sportkoncepciója,  
Harkány Város 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 

A szabadidő aktív és 
minőségi eltöltését 
szolgáló, több 
korcsoportot 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.26. 

megvalósult 
programok száma, 
résztvevők száma  

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

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

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

számának csökkenése 
a digitális tartalmak 
terjedése miatt, 
élethosszig tartó 
tanulásra való igény 
csökkenése vagy 
hiánya, alacsony 
iskolai végzettségűek 
elhelyezkedési 
esélyeinek 
korlátozottsága  

biztosítása minden 
társadalmi csoport 
számára ingyenes 
oktatási és képzési 
programok útján, 
hiányzó végzettség, 
képzettség 
megszerzése. 
Szabadidő aktív, 
minőségi eltöltése, 
személyes 
találkozások, 
kapcsolatok bővítése, 
különböző 
korcsoportok közötti 
kapcsolat létrehozása  

Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója,  
Munkaerőpiaci 
monitoring jelentés  
 

Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia, „Legyen 
jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia,  
Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 
 

megszólító kulturális 
programok 
szervezése. Ingyenes 
oktatási, képzési 
programok 
szervezése. 
Együttműködés a 
Harkányi 
Szabadegyetem  
Alapítvánnyal a 
mindenki számára 
elérhető 
tudásközvetítés 
megvalósítására.  

8. 

sportprogram-
fejlesztés, 
tömegsport, 
szabadidősport 
lehetőségeinek 
bővítése 

Túlsúlyos fiatalok, 
mozgásszegény 
életmódot folytatók 
számának növekedése 
minden korcsoportban 

közösségbe bevonás, 
egészségfejlesztés, - 
egészségmegőrzés, 
aktív szabadidő 
eltöltés biztosítása 

Harkány Város 
Önkormányzatának 
Sportkoncepciója,  
Harkány Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója  
 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia, „Legyen 
jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia,  
Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 
 

Futópálya, bicikliút, 
pumpapálya, kültéri 
fitneszpark 
fejlesztés, 
szabadidős és 
tömegsport 
rendezvények 
szervezése és 
népszerűsítése, 
egészségfejlesztő 
programok 
létrehozása 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2022.07.16. 

megvalósult 
fejlesztések száma, 
megvalósult 
programok száma 

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

9. 

Az alapellátást 
kibővítő, ingyenesen 
hozzáférhető, 
komplex 
egészségügyi 
szolgáltatás és 
szűrőprogramok 
szervezése 

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 
Egészségterve 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Három 
generációval az 
egészségért 
program 

Az egészségügyi 
alapellátás bővítése 
speciális 
szakemberek 
közreműködésével 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2022.07.16. 

szolgáltatások 
száma, 
szűrőprogramokon 
résztvevők száma 

Pályázati forrás, 
humán erőforrás 

Folyamatos 
nyomon követés, 
nyilvántartások 

nem releváns 

10. ebtelep létrehozása 
Nem megoldott a 
településen a kóbor 

a biztonságos, 
egészséges 

Harkány Város 
Integrált 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 

ebtelep kialakítása 
és ennek kapcsán 

Jegyző, 
Polgármester, 

2024.11.16 
létrehozott 
álláshelyek száma, 

Pályázati forrás, 
humán erőforrás 

Folyamatos 
nyomon követés, 

térségi 
együttműködés, több 
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  A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

ebek befogása és 
elhelyezése 

lakókörnyezet 
fenntartása 

Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 

Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

munkahelyteremtés  Képviselő-
testület 
civil 
szervezetekkel 
való 
együttműködés 

elhelyezett kutyák 
száma 

nyilvántartások 
vezetése 

önkormányzatot ellátó 
telep létrehozása, 
közös finanszírozás 

11. 

háziorvosi ügyeleti 
alapellátás 
biztonságának 
megteremtése 

A helyben működő 
háziorvosi ügyelet 
fenntarthatósága, az 
ellátás biztonságos 
nyújtása egyre 
nagyobb terhet jelent, 
humán (orvos) és 
anyagi erőforrások 
hiányában. A lakosság 
ügyeleti ellátása a 
jelenlegi rendszerben 
nem fenntartható, 
egészségügyi ellátásuk 
az ügyeleti időben 
bizonytalanná válhat. 

kiszámítható, 
elérhető, 
biztonságos, 
fenntartható 
háziorvosi ügyeleti 
ellátás 
megszervezése a 
település teljes 
lakossága és az itt 
tartózkodó turisták, 
vendégek számára  

Harkány Város 
Egészségterve 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030 

Háziorvosi ügyeleti 
ellátás hosszútávra 
szóló, fenntartható 
biztosítása  

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2023.07.01 ellátottak száma 
humán erőforrás 
(orvos), költségvetési 
forrás biztosítása 

Folyamatos 
nyomon követés, 
nyilvántartások 
vezetése 

Siklós-Harkány közötti 
együttműködés az 
ügyeleti ellátás 
Siklóson történő 
biztosítására, siklósi 
háziorvosi ügyleleti 
rendszerhez – 
társuláshoz- való 
csatlakozás  

12. 

piacfejlesztés – 
termelői piac 
bővítése, elavult 
piaci épületek, 
területek 
rehabilitációja, 
fejlesztése 

A lakosság egészséges, 
friss őstermelői 
élelmiszerekkel, 
termékekkel való 
ellátása bővítésre 
szorul. A turisztikai 
szempontból 
frekventált helyen 
található piac 
vonzereje csökkent, 
ezáltal a főként helyi 
lakos árusok 
megélhetése is 
nehezebbé vált. A piac 
még fel nem újított 
részei -pl. piaccsarnok 
és sátras 
kiskereskedelmi 
árusítóhelyek- erősen 

Modern, a 
városképbe illő piac 
kialakítása, az 
őstermelői piac 
bővítése és az elavult 
terek korszerűsítése, 
energiahatékony 
megoldások 
alkalmazása 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 
Településrendezési 
terv – Helyi Építési 
Szabályzat  
Településszerkezeti 
terv  
 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Őstermelői piac 
bővítése, még nem 
felújított piacterek 
korszerűsítése, 
építési tevékenység, 
napelem telepítés  

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.16 

felújított alapterület 
(m2-ben), 
energiamegtakarítás 
forintban 

Pályázati forrás, 
humán erőforrás 

Folyamatos 
nyomon követés  

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

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

leromlott állapotúak, 
energiafelhasználásuk 
nem hatékony.  

13. 

turisztikai attrakciók 
bővítése, 
fürdőfejlesztés, 
szállodaépítés 

A turizmusra épülő 
város fejlődésének 
mozgatórugója a 
Harkányi Gyógy- és 
Strandfürdő. A fürdő 
látogatószámának 
növeléséhez- amely a 
fürdőn kívül az egész 
város gazdaságát, 
ezáltal a helyi lakosság 
jólétét is 
meghatározza- 
hiányoznak a más 
fürdőkben már 
működő, újabb 
attrakciók. A 
többnapos vendégek 
teljeskörű kiszolgálása 
érdekében az 
ellátások körének 
bővítése is szükséges, 
hiányzik a 
legmagasabb 
színvonalú szállodai 
szolgáltatás a 
városban. Hiányzik 
egy, a kisgyermekes 
családok számára 
vonzó, a szabadidő 
eltöltését szolgáló, de 
a fürdőélményhez 
képest eltérő, azt 
kiegészítő turisztikai 
attrakció.   
A magas 
energiaköltségek 
problémássá teszik a 
fürdő működését, 

Fürdőfejlesztés 
további lépcsőinek 
végrehajtása, 
szállodafejlesztés, 
turisztikai attrakció-
bővítés, ezáltal 
jelentős 
idegenforgalommal 
és szolgáltató 
szektorral rendelkező 
várossá válás, 
melynek motorja a 
folyamatosan fejlődő 
gyógy- és strandfürdő 
és a ráépülő minőségi 
szállás-, 
egészségügyi-, 
medical-wellness és 
egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások. 
Energia-önfenntartó 
rendszerek 
kialakítása a 
gazdaságos működés 
biztosítása 
érdekében. 
Harkány 
idegenforgalmi 
gazdasági potenciálja 
kihasználásának 
növelése. Mindezek 
által a város egészét 
érintő gazdasági 
eredményesség 
növekedése, a 
lakosság jólétének 
emelkedése, 
munkahelyek 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 
Településrendezési 
terv – Helyi Építési 
Szabályzat  
Településszerkezeti 
terv  
Településképi 
Arculati Kézikönyv  
A harkányi turizmus 
helyzete, fejlesztési 
lehetőségének 
feltárása, Harkány 
Város 
Önkormányzatának 
Sportkoncepciója 
 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, 
Nemzeti Fejlesztés 
2030, Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 

Építési tevékenység, 
fürdőfejlesztés, 
szolgáltatás-
fejlesztés, turisztikai 
attrakció-fejlesztés, 
energiahatékonysági 
fejlesztések 

jegyző, 
polgármester, 
képviselő-
testület, 
Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt., 
Tourinform 
Iroda 

2027.11.16. 
megvalósult 
fejlesztések száma 

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

Siklós, Villány és 
Harkány sajátos 
turisztikai 
attrakcióinak, egyedi 
vonzerejének, 
stratégiai pontjainak 
összekapcsolása (vár-
bor-víz), egymásra 
épülő és nem egymást 
kioltó fejlesztések 
megvalósítása a minél 
szélesebb vendégkör 
megszólítása és 
mindhárom település  
turisztikai forgalmának 
növelése érdekében 
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  A B C D E F G H I J K L 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

hiányoznak az energia-
önfenntartó 
rendszerek. Hiányzik 
egy olyan turisztikai 
attrakció, amely a 
szabadidő 
természetben történő 
eltöltésre épül. 

létrejötte. Szúnyog-tó 
és környezete 
rehabilitációja, 
turisztikai fejlesztése 
  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
  

1 

Felnőttképzési, 
átképzési 
lehetőségek 
feltérképezése 

Magas a 
szakképzettség-
nélküliek száma az 
álláskeresők között, a 
munkaerőpiaci 
igényeknek a meglévő 
képesítés nem felel 
meg  

A 
mélyszegénységben 
élő regisztrált 
álláskeresők 
kompetenciáinak 
bővítése, hiányzó 
szakértelem 
megszerzése  

Munkaerőpiaci 
monitoring jelentés  
 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, Új 
Roma Stratégia, 
Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia  
 

A felnőttképzés 
eszközeivel a 
mélyszegénységben 
élők ismereteinek, 
kompetenciájának 
fejlesztése, bővítése 
a munkaerőpiaci 
igényeknek 
megfelelően 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.16. 
a programban 
résztvevők száma, 
képzések száma 

Humán erőforrás, 
tárgyi eszközök, 
képzésre alkalmas 
helyiség, pályázati 
forrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

2 

A helyi regisztrált 
álláskeresők számára 
fejlesztő, közvetítő 
programok 
felkutatása, 
finanszírozása 

A helyi álláskeresők és 
a környékbeli 
foglalkoztatók 
igényeinek 
összehangolása nem 
kellően hatékony. 
Önmenedzselési 
ismerettel nem 
rendelkeznek az 
álláskeresők 

Szemléletformálás az 
álláskeresők 
tekintetében, 
közvetítők bevonása, 
akik hatékonyan 
alakíthatnak ki 
kapcsolatokat a 
környékbeli 
vállalkozások és az 
álláskeresők között 

Munkaerőpiaci 
monitoring jelentés  
 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, Új 
Roma Stratégia, 
Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia  
 

Munkaerő-igények 
felmérése, 
álláskeresők 
igényének 
felmérése, 
szakemberek 
bevonása, akik 
oktatási és közvetítői 
tevékenységet 
látnak el a 
célcsoport 
tekintetében 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2024.11.16. 

munkanélküliek 
számának 
csökkenése, 
megvalósult 
programok száma 

Humán erőforrás, 
tárgyi eszközök, 
képzésre alkalmas 
helyiség, pályázati 
forrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

Baranya-segít- 
együttműködés a 
foglalkoztatás 
fejlesztéséért – 22 
baranyai települési 
önkormányzat 
együttműködésével 

3 
Szociális bérlakások 
felújítása, kialakítása 

A lakhatási gondokkal 
küzdő, átmenetileg 
otthon nélkül maradt, 
lakástulajdonnal nem 
rendelkező, alacsony 
jövedelemmel 
rendelkező, szociálisan 
rászoruló helyi lakosok 
lakhatásának segítése 

hátrányos helyzetű, 
átmenetileg otthon 
nélkül maradt helyi 
lakosok megfelelő 
lakáskörülményeinek  
biztosítása, helyben 
tartása, családok 
szétesésének 
megelőzése 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció, Harkány 
Város Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Településfejlesztési 
Koncepciója 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030, Új 
Roma Stratégia, 
Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 

Elavult, leromlott 
állapotú szociális 
bérlakások felújítása, 
lakhatóvá tétele, új 
szociálisa bérlakások 
kialakítása 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2027.11.16. 
 

felújított vagy 
újonnan kialakított 
szociális bérlakások 
száma, felújított 
szociális 
bérlakásban 
elhelyezett, 
lakásbérleti 
szerződéssel 

pályázati forrás, 
humán erőforrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 
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Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

nem megoldott az e 
célra igénybevehető 
ingatlanok hiánya 
illetve elhanyagolt 
állapota miatt 

 Stratégia, Nemzeti 
Fejlesztés 2030, 
Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció 
 

rendelkező családok 
száma 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
  

1 

Közösségi tér 
kialakítása az ifjúság 
részére 

Hiányzik a kifejezetten 
az ifjúság számára 
rendelkezésre álló 
közösségi tér, a 
személyes 
találkozások 
bővítésére való igény 
felkeltésére alkalmas 
szabadidős 
programokkal 

Helyben tartó, 
értékteremtő 
közösség 
megteremtése 
szabadidős 
programokkal, 
foglalkozásokkal 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Önkormányzatának 
Sportkoncepciója,  
Harkány Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója  
 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció, 
Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030  
 

Anyagi és humán 
források felkutatása, 
célok 
meghatározása, 
közösségi tér 
létrehozása, 
fenntartása, 
toborzás az ifjúság 
köréből, programok, 
foglalkozások 
szervezése, 
felvilágosító 
prevenciós 
előadásokkal – pl. 
szexuális 
felvilágosítás, drog-, 
alkohol témakörben  

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület, 
művelődési ház 
vezetője 

2027.11.16 

ifjúsági a közösségi 
tér létrejötte, 
foglalkozások 
száma, résztvevők 
száma 

Humán erőforrás, 
pályázati forrás 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

2 

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, 
önfenntartó, zöld 
energiarendszerek 
használatára, 
környezetvédelemre 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, Harkány 
Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója  
 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Országos 
Fejlesztési és 
Területfejlesztési 
Koncepció, 
Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030 
 

Környezetvédelmi, 
klímavédelmi 
tematikára épülő, a 
különböző 
korcsoportú 
gyermekeknek szóló 
interaktív 
ismeretterjesztő 
foglalkozások, 
kiadványok, zöld 
fejlesztések 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület, 
óvodavezető, 
iskolaigazgató, 
művelődési ház 
vezetője 

2024.11.16. 
 

foglalkozások száma 
résztvevők száma, 
zöld fejlesztések 
száma  

Pályázati-és humán 
erőforrás. 

Folyamatos 
nyomon követés 

nem releváns 

3 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek 
üdültetése 

A hátrányos helyzetű 
családok nem tudják 
biztosítani gyermekeik 
üdültetését, nincs 

A hátrányos helyzetű 
gyermekeknek 
élményszerzés nyári 
üdülés biztosításával, 

Harkány Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója, 
Szociális 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Magyar Nemzeti 

Hátrányos helyzetű 
gyermekek nyári 
üdültetése, valamint 
idegen 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület, 

2024.11.16. 
 

Üdülésen részt vett 
gyermekek száma 

Pályázati forrás és 
önerő a helyi civil 
szervezetek 
bevonásával, 

folyamatos 
nyomon követés, 
alkalmai 
szervezés 

A Harkányi Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat,  
Harkányi Horvát 
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A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
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szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

lehetőségük idegen 
nyelvi területen 
tapasztalatot szerezni, 
élményeket gyűjteni 

idegen 
nyelvterületen való 
tapasztalatszerzés 
lehetőségének 
megteremtése, a 
kultúra- és 
nyelvismeret 
hozzásegíti őket a 
szemléletváltozáshoz, 
későbbi 
elhelyezkedéshez 

Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030  
 

nyelvterületen való 
üdültetése iskolai 
keretek között 

nemzetiségi 
önkormányzatok 

nemzetiségi 
önkormányzatok 
által biztosított 
támogatás  

Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
Harkányi Szerb 
Nemzetiségi 
Önkormányzat saját 
üdültetési célú 
döntései és 
támogatási programjai 
összehangolása 
Harkány Város 
Önkormányzat azonos 
célkitűzéseivel, közös 
lebonyolítás 

4 
bölcsődei férőhelyek 
bővítése 

A mini bölcsődei 
férőhelyek 
korlátozottak, 
túljelentkező 
kisgyermekek 
kiszorulnak az 
ellátásból. A 
kisgyermekes anyák 
foglalkoztatási 
lehetőségei romlanak, 
ha kisgyermekük 
napközbeni 
felügyeletéről nem 
tudnak gondoskodni 

az igénylő 
jelentkezők minél 
nagyobb arányú 
felvételével a 
kisgyermekek 
megfelelő 
napközbeni 
gondozása, az anyák 
munkavállalási 
lehetőségének 
biztosítása 

Harkány Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója, 
Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció  

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia 

Bölcsődei férőhelyek 
bővítése  

Harkányi Körzeti 
Óvodai Társulás, 
Jegyző, 
Alpolgármester, 
óvodavezető 

2023.08.31 
beíratott 
kisgyermekek száma 

humán erőforrás 
(dajka, 
kisgyermekgondozó), 
költségvetési forrás 
biztosítása 

Folyamatos 
nyomon követés, 
nyilvántartások 
vezetése 

A Harkányi Körzeti 
Óvodai Társulás 
tagönkormányzatainak 
polgármesterei a 
társulási tanács 
tagjaiként döntenek a 
fejlesztésről, az óvodai 
alapdokumentumok 
módosításának 
jóváhagyásáról és 
településeiken lakó 
kisgyermekek veszik 
igénybe az ellátást 

5 
Biztos Kezdet 
Gyermekház és 
Tanoda létrehozása 

A településen nem 
működik Biztos kezdet 
gyermekház, tanoda, a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelési-
oktatási intézményi 
kereteken kívüli 
felzárkóztatása nem 
megoldott  

szociokulturális 
hátrányokkal küzdő 
gyermekek 
lemaradását 
kompenzáló, 
társadalmi 
felzárkózást segítő 
prevenciós 
szolgáltatás 
biztosítása; 
hátrányos helyzetű 
gyerekek segítése 
tanulásban, 
felzárkózásban, 

Harkány Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója, 
Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030  
 

Biztos Kezdet 
Gyermekház és 
Tanoda létrehozása 

Jegyző, 
Alpolgármester 

2024.11.16 

szolgáltatást 
igénybe vevő 
családok illetve 
gyermekek száma 

humán erőforrás, 
pályázati forrás, 
alkalmas helyiség 
biztosítása 

Folyamatos 
nyomon követés, 
nyilvántartások 
vezetése 

nem releváns 
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Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
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probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

fejlődésüket szolgáló 
hasznos 
tevékenységekkel az 
iskolai órák után, 
szakképzett 
pedagógusok, 
szociális munkások 
irányításával 

III. A nők esélyegyenlősége 
  

1 

Családon belüli 
erőszak 
felderítésére, 
visszaszorítására 
irányuló 
együttműködés 

A nőket ért erőszakos 
cselekmények 
tekintetében az 
ismertté vált esetek 
száma alacsony. A 
családon belüli 
erőszak esetében a 
látencia nagyon 
magas. 

A családon belüli 
erőszak 
visszaszorítása 

- 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia 

Együttműködés 
kialakítása a 
Rendőrséggel, látens 
esetek felderítése, 
gyűjtése, intézkedési 
terv készítése a nők 
védelmére, 
áldozatsegítés 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2024.11.16. 

Együttműködés 
létrejötte.  
Intézkedés 
megfogalmazása. 

Humán erőforrás. 
folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

2 

Nők háztartási- és 
gyermeknevelési 
ismereteinek 
bővítése, nők 
szolidaritásának 
erősítése 

A hátrányos helyzetű 
nők körében 
hiányosak a háztartási, 
gyermeknevelési 
ismeretek.  
Gyermeküket otthon 
nevelő vagy egyedül 
élő nők 
elmagányosodnak, 
társas kapcsolataik 
beszűkülnek 

A hátrányos helyzetű 
nők körében olyan 
szemléletformáló, 
ismeretszerző 
foglalkozások 
szervezése, amely 
fejleszti a család 
integritását, a 
higiénikus, 
egészséges környezet 
megteremtését, 
tájékoztatást nyújt 
ellátásokra való 
jogosultságról. Női 
klubok szervezése. 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia, 
Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia 

Közösségteremtő, 
ismeretbővítő 
oktatás, foglalkozás 
szervezése 

Jegyző, 
Alpolgármester, 
Képviselő-
testület, 
művelődési ház 
vezetője 

2024.11.16. 
Foglalkozások 
száma, résztvevők 
száma 

Humán erőforrás, 
pályázati forrás. 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
  

1 

Idősek és fiatalabb 
korosztály közötti 
kapcsolatteremtés, 
idősek helyi 
szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának 
biztosítása, idősekről 

A lakosság elöregszik. 
Az idősek –
életkorukból, 
egészségi állapotukból 
fakadóan- egyre 
nehezebben jutnak 
hozzá az igényeiket 

A házi gondozást 
nem igénylő idősek 
segítése illetve a 
házigondozás körén 
és kapacitásán kívül 
eső segítségnyújtás 
az idősek számára, 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 

Helyi önkéntesek 
bevonása által az 
idősek 
szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának 
biztosítása, segítő-
kapcsolatteremtő 

Jegyző, 
Alpolgármester, 
Képviselő-
testület, 
családsegítő 
szolgálat 

2024.11.16. 

A programba 
bevont helyi 
önkéntesek száma, 
ellátott idősek 
száma 

Humán erőforrás,  
pályázati forrás 

Folyamatos 
nyomon követés 

nem releváns 
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Intézkedés 
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stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
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Az intézkedés 
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Az intézkedés 
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erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

való gondoskodás  kielégítő 
szolgáltatásokhoz, 
nehezükre esik a 
közlekedés, 
bevásárlás, 
ügyintézés, nincs 
jártasságuk az 
elektronikus 
szolgáltatások 
igénybevételében. Az 
egyedül élő, a család 
segítségében nem 
részesülő idősek 
kiszolgáltatottsága 
fokozódik 

fiatalabb korosztály 
önkéntes 
tevékenysége az 
idősek segítésére  

programok 
szervezése 

2 

Idősek nappali 
ellátása, nyugdíjas 
klub működtetése 

Nem működik a 
rendszeres, az idősek 
napközbeni ellátását 
és 
közösségteremtését 
szolgáló ellátás a 
településen, település 
elöregedő, az idősek 
elszigeteltsége 
fokozódik, társas 
kapcsolataik 
beszűkülnek. 
Ideérkező idős turisták 
számára minőségi 
szabadidő eltöltését 
szolgáló programok 
hiányoznak 

Hiányzó szociális 
ellátási forma 
megvalósítása, az 
idősek közösségi 
kötődéseinek 
erősítése, 
nyugdíjaskorúak 
aktivizálása, 
közösségépítés, 
minőségi időskor 
biztosítása, idősebb 
korosztályba tartozó 
vendégek számára 
minőségi szabadidős 
programok 
biztosítása 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 

Idősek igényeinek 
felmérése, 
lehetőségek 
felmérése a 
tevékeny időskorra 

Jegyző, 
Alpolgármester, 
művelődési ház 
vezetője, 
Tourinform 
Iroda 

2024.11.16. 
 

közösségteremtő 
foglalkozások száma 
nappali ellátásba 
bevontak száma 

Humán erőforrás, 
pályázati forrás 

Folyamatos 
nyomon követés, 
nyilvántartások 

nem releváns 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
  

1 

Fogyatékkal élő 
gyermekek 
fejlesztése, oktatása  

Az óvodás, általános 
iskolás kor feletti 
fogyatékkal élő 
gyermekek helyben 
történő fejlesztése, 
oktatása nem elérhető 
a településen 

A 14 év feletti 

fogyatékkal 

élőgyermekek helyi 

intézményben történő 

fejlesztése, oktatása 
biztosítása 

Harkány Város 
Egészségterve, 
Harkány Város 
Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója, 
Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció  

Országos 

Fogyatékosságügyi 
Program 

A 14 év feletti 

fogyatékkal élő 

gyermekek 

fejlesztését, oktatását 

biztosító 

intézményill. 
közösségi tér 

létrehozása 

Jegyző, 
Alpolgármester 

2027.11.16 

intézmény 

létrehozása, ellátott 
gyermekek száma 

Humán erőforrás, 

pályázati forrás 

Folyamatos 
nyomon követés, 
nyilvántartások 

nem releváns 



 114 

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

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

 

2 

Polgármesteri 
hivatal 
akadálymentesítése 
illetve mindenki 
számára könnyen 
megközelíthető új 
polgármesteri 
hivatali épület 
kialakítása 

A polgármesteri 
hivatal -az adóiroda 
kivételével- nem 
közelíthető meg 
akadálymentesen 

A fogyatékkal élők 
helyi 
szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásának 
biztosítása, teljeskörű 
akadálymentesítés az 
önkormányzati 
feladatellátást végző 
épületekben 

Harkány Város 
Egészségterve 

Országos 
Fogyatékosságügyi 

Program 

akadálymentesítés 
megvalósítása 
polgármesteri 
hivatal átalakításával 
vagy új hivatali 
épület kialakításával, 
erre irányuló 
pályázati források 
felkutatása és 
felhasználása a cél 
elérésére 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2023.11.16. 
 

akadálymentesítés 
megvalósulása 

Humán erőforrás, 
Pénzügyi forrás. 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

3 

Megváltozott 
munkaképességű ill. 
fogyatékkal élő 
emberek 
foglalkoztatására 
irányuló 
munkahelyteremtés 

A fogyatékkal élő vagy 
megváltozott 
munkaképességű 
emberek álláskeresési 
esélyei erősen 
korlátozottak, nem 
működik a településen 
olyan munkahely, 
amely ezen 
célcsoportot 
foglalkoztatná, így 
társadalmi 
kapcsolataik, anyagi 
lehetőségeik, szociális 
körülményeik 
csökkennek  

megváltozott 
munkaképességű ill. 
fogyatékkal élő 
emberek 
foglalkoztatását 
biztosító munkahely 
létrehozása 

Szociális 
Szolgáltatástervezési 
Koncepció 

Országos 
Fogyatékosságügyi 

Program 

Megváltozott 
munkaképességű ill. 
fogyatékkal élő 
emberek 
foglalkoztatására 
irányuló munkahely 
létrehozása vagy 
ilyen foglalkoztató 
városba 
településének 
elérése 

Jegyző, 
Polgármester, 
Képviselő-
testület 

2023.11.16. 
 

létrehozott 
munkahelyek száma 

Humán erőforrás, 
Pénzügyi forrás, civil 
szervezetek 
bevonása 

folyamatos 
nyomonkövetés 

nem releváns 

4 

Fogyatékkal élők 
speciális fejlesztését, 
igényeit kiszolgáló 
szolgáltatások, 
ellátások, 
segédeszközök 
elérhetővé tétele  

A fogyatékkel élők 
speciális igényeinek 
kielégítése helyben 
nem biztosított 

fogyatékkal élők 
speciális igényeinek 
megfelelő fejlesztési 
lehetőségek, 
szolgáltatások 
elérhetővé tétele 

Harkány Város 
Egészségterve 

Országos 

Fogyatékosságügyi 
Program 

Fogyatékkal élők 
számára speciális 
igényeiknek 
megfelelő fejlesztési 
lehetőségek, 
szolgáltatások, 
eszközök biztosítása 
helyben: 
fejlesztőpont 
kialakítása 
szakemberek, 
fejlesztő terápiák, 
segédeszközök 

Jegyző, 
Alpolgármester, 
Képviselő-
testület 

2024.11.16. 
 

ellátottak száma 

Humán erőforrás, 
Pénzügyi forrás, civil 
szervezetek 
bevonása 

folyamatos 
nyomonkövetés 

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

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 

intézkedés esetében 
az együttműködés 

bemutatása 

rendelkezésre 
állásának 
biztosításával 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot 

hoz létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

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

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

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

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

évenkénti felülvizsgálata, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

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

előkészítése képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

 
 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok vezetői, 
önkormányzat, képviselője, 

partnerek képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

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

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

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

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 
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3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

3.4 Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

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

érdekében. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármester felel. 

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

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

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

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

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

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 

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

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

Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

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

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

következményeinek elhárításáról. 

 

 






