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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 63/A. §. 
értelmében a településnek rendelkeznie kell esélyegyenlőségi programmal, mely feltárja és elemzi a 
település esélyegyenlőségi problémáit, megkeresi a beavatkozási pontokat, és öt évre szóló intézkedési terv 
mentén határozza meg a teendőket azok kezelésére. 
Az esélyegyenlőségi program a feltétele annak, hogy a helyi önkormányzatok hazai vagy európai uniós 
támogatásban részesülhessenek.  
 
Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 
beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program része és az intézkedési terv alapja az a 
helyzetelemezés, mely képet ad a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A helyzetelemezés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében kell a beavatkozásokat megtervezni, lehetőséget adva a felülvizsgálatra, az esetleges 
változtatásokra. 
 
A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze 
a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, 
különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nőkre és a fogyatékos személyekre, ám a 
helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is. 
 
A program előkészítéséhez szükséges esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló 
adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott területen, és megállapítsa, hogy a 
településen élő hátrányos helyzetű lakosság a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, 
foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkezik és ezek 
alapján az adott település milyen esélyegyenlőségi problémákkal küzd. 
 
Az intézkedési terv a településen állandóan, vagy hosszabb ideig élő, hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének nyomon követését, valamint esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket 
tartalmaz, különösen: 

• az oktatás és a képzés területén jelentkező problémák megszüntetésére, 

• az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására, 

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítására, 

• munkaerő piaci, tevékenységi szegregáció kiküszöbölésére, 

• a hátrányos helyzetűek munkaerő piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 
javítására, 

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, 
illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött 
szolgáltatások körében, 

• hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, illetve a 
közügyek irányításában. 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Keszü olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja 
hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden 
lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az 
önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés 
biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, 
melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 
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Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása: 
 
A község Pécstől 5–7 km-re délre-délnyugatra fekszik. Innen a város déli része, a Kertvárosként ismert 
lakótelep személygépkocsival néhány perc alatt elérhető. A megyeszékhely közelsége mindig, de különösen 
a 20. század második felében alapvetően meghatározta Keszü sorsát, fejlődését vagy stagnálását, a lakosság 
életviszonyait, infrastrukturális ellátottságát, munkahelyét, óvodai, iskolai, kulturális és egészségügyi 
ellátottságát. Elmondható, hogy Keszü ma Pécsnek szorosan vett vonzáskörzetéhez tartozik. 
A nyár mérsékelten forró és száraz, a tél enyhe, a csapadék egész évben kevés. A szárazföldi hatások itt 
erősen érvényesülnek. A körzet a megye legmelegebb területei közé tartozik. Az évi középhőmérséklet 
megközelíti a 11 °C-ot. Sugárzási adottságai kedvezőek, hőigényes növények termesztésére kiválóan 
alkalmas. Klímáját a közepes nagyságú város meghatározza. A különlegesen magas hőmérsékleti értékek 
alakulásában szerepet játszik a Mecsek-hegység déli lejtője is. A terület termőképessége Baranya megyei 
viszonylatban magasnak tekinthető. 
A falu határában a legutóbbi jégkorszak óriási állatai tanyáztak, ásatáskor számtalan mamutcsont került itt 
napvilágra. A mai Keszü területén, már az újkőkor korai szakaszában itt élt lengyeli kultúra leleteit találták 
meg felszíni szórvány formájában. Egy jellegzetes díszítésű szórványos edény a rézkorban élt Balatoni-
csoportból maradt ránk. A rézkor késői szakaszából a Péceli kultúrára jellemzői felszíni kerámiatöredékek 
ismertek. A bronzkor korai szakaszából a Somogyvár-Vinkovci kultúra népére vonatkozó emlékek láttak 
napvilágot felszíni kerámiák formájában. Az ezután következő Mészbetétes edények népe is felszíni 
leleteket hagyott ránk. A rómaiak korából I. Constantinus-érem és Numerianus-érem került elő. 1971-ben 
útépítéskor késő avar kori temetőt vágtak át, 1969-ben földmunkával megbolygatott honfoglalás kori 
temetőt találtak. 
Neve a Kesző, Keszi törzsnévből keletkezett, amely török eredetű, darab, vág jelentésű. A magyar törzsek 
rendszerében egy törzstöredékre vonatkozhatott. Az oklevelekben a falu Kesiu elnevezéssel, 1192-ben 
jelent meg először. A keszüi templom helyén Árpád-kori kápolna állt. Mint jelentős község csak 
a középkor végén szerepel. Kesu, Kezeu, Kewzew, Kezw írásmódokkal találjuk a pápai 
tizedlajstromban. 1400-ban és később is a pécsi püspöké volt. A török hódoltság alatt lakott falu volt. A 
hódoltság végén Boszniából délszlávok (baranyai bosnyákok) költöztek ide, akiknek elmagyarosodása már 
a 18. század végén befejeződött. Templomát a Pécsi Papnevelő Intézet uradalma építtette Szent Anna 
tiszteletére 1781-ben. Ugyanezen évtől van anyakönyve. 
A lakosság lélekszáma az 1980-as évek vége óta növekszik. Ennek oka, hogy az unokák költöznek vissza a 
községbe, emellett sok városi ember adja el a panellakását és vásárol házat a városkörnyéki községekben. 
Így a népesség korfája egyre inkább a fiatalok felé tolódik el. 
Az 1950-es években elkezdődött a faluban a leépülés, a fiatalok Pécsre jártak dolgozni, tanulni. A helyi 
kisiparosok is egyre inkább a nagyvárosban próbáltak szerencsét. Elköltözésükkel elöregedett és kezdett 
kihalni a falu. A mezőgazdasági munka becsülete ez idő tájt már közel sem jelentős, volt idő, amikor a 
városiak csak paradicsomosoknak titulálták a helyieket, mivel rengeteg zöldséget szekereztek a pécsi piacra. 
A rendszerváltozás után azonban gyökeres változás következett be. Megszűnt a Pellérdhez kötődő 
társközösségi státust, amely nem volt előnyös Keszü számára. A fejlődésnek egyetlen útja kínálkozott: 
telkeket értékesíteni, lehetőséget biztosítani a városból való kiköltözésre. Az önkormányzat jó érzékkel 
ismerte fel ezt az igényt. Részarány tulajdonosoktól felvásárolták a falu és a Malomvölgyi-tó közötti 
szántókat. A 25 hektáros terület rendezési terve 1994-ben készült el. Az elképzelések szerint a területen 
kialakított 220 telek egy bordázathoz hasonló, végeiken fordulókkal ellátott, zsákutcás szerkezetre van 
felfűzve. Mára a községrészbe tervezett igényes családi otthonok megépültek, lakosaival a falu 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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népességszáma megkétszereződött. A szennyvízhálózat 2005. évi megvalósulásával a község belterülete 
teljes infrastruktúrával rendelkezik, zártkerti ingatlanjai aszfaltos úton közelíthetők meg. A községvezetés 
folyamatos fejlesztő munkája következtében évről-évre élhetőbbé, rendezettebbé válik a település. A 
közösségi tér biztosítása érdekében 2013. évben IKSZT szervezet keretei között kezdi meg működését a 
Közösségi Ház, amely helyet ad a lakossági önszerveződő közösségeknek, nemzetiségi önkormányzatok 
működésének is. A községben német, roma és horvát nemzetiségi önkormányzat alakult. Civil szervezetként 
működik az idősek klubja 25-35 fővel, folyamatos programokkal. 2001-ben jött létre a „Keszüért Egyesület”, 
mely összefogja a sport, ifjúsági és közművelődési feladatokat, közösségi rendezvényeket (Kihívás Napja, 
Aratóbál, Szüreti bál, disznóölés stb) szervez.  
 
2013. – tól Közös Önkormányzati Hivatal működik a községben Gyóddal és Kökénnyel. A három község 
együttes lakosságszáma 2663 fő. 
 
A helyi foglalkoztatási lehetőség kevés, a keszüiek döntő része naponta Pécsre jár dolgozni. A helyi 
gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók jelentős része a mezőgazdaságban, a kereskedelemben és a 
szolgáltatásban dolgozik, utóbbiak kisiparosok. A községnek intézményi háttere nincs. Az oktatás, nevelés, 
egészségügyi és szociális ellátás feladatait – megállapodások alapján - Pécs város intézményrendszere látja 
el. 
Demográfiai adatok 
 
A község lakosságszáma az 1990 évi 485 főről 2001-re 771 főre, 2005. évre pedig 1205 főre emelkedett, 
20 év alatt megháromszorozódott, Keszü migrációs céltelepüléssé vált, mely elsősorban a pécsi térségben 
megindult un. lakóhelyi szuburbanizáció következménye. Ennek és a telekalakítási programnak 
köszönhetően, jelentős számú beköltöző érkezett a megyeszékhelyről a településre. A folyamat 
társadalmi és gazdasági szempontból is kedvezően hatott a község éltére, elsősorban ennek köszönhető, 
hogy az országos és a megyére is jellemző negatív tendenciákhoz képest Keszü demográfiai mutatói igen 
előnyös képet mutatnak. Az elmúlt 20 év 816 fős – 168 %-os népességnövekedést a vándorlási nyereség 
és a természetes szaporodás együttesen eredményezte.  
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1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 1310  

2008 1326 101% 

2009 1344 101% 

2010 1301 97% 

2011 1284 99% 

2012 1326 103% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel 

nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

együttes száma.  

 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség (2011)     

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 663 639 1302 51% 49% 

0-2 évesek           

0-14 éves 137 144 281 49% 51% 

15-17 éves 31 17 48 65% 35% 

18-59 éves 416 425 841 49% 51% 

60-64 éves 24 19 43 56% 44% 

65 év feletti 55 34 89 62% 38% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 

területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó 

népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), 

vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. 

Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség különböző 

célcsoportjának beazonosításában. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 77 135 57,0% 

2008 89 281 31,7% 

2009 97 277 35,0% 

2010 99 267 37,1% 

2011 97 240 40,4% 

2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy 

számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index 

megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor 

túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 

65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőség 

szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az 

öregedő esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. Természetesen ez az index – ugyanúgy mint a 

többi – egyéb összefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony számossága nem jelenti 

azt, hogy ők ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor például, ha szüleik alacsony jövedelműek. 
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Az öregedési index elmúlt 10 évi arányát tekintve látható, hogy Keszü fiatalodó település, a mutatószám – 
az abszolút számokkal is igazoltam – a fiatalabb korosztályok túlsúlyát jelenti. A gyermeklakosság 
növekedése szorosan összefügg a falufejlesztés programjával, hiszen többnyire fiatal házasok, illetve 
családok találtak otthonra Keszüben. Az esélyegyenlőség szempontjából a gyermekkorú lakosság döntő 
többsége nem tartozik a hátrányos helyzetűek célcsoportjába. Óvodába, iskolába Pécsre járnak, 
többségüket szüleik viszik magukkal gépkocsival munkába menet. Távolsági buszközlekedésük is 
nagymértékben a gyermekek iskolai be- illetve délutáni visszaérkezéséhez igazodó 14 járatpárral oldódik 
meg.   
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 46 37 9 

2009 46 41 5 

2010 52 60 -8 

2011 37 51 -14 

2012 na na na 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 10 9 1 

2009 12 6 6 

2010 8 6 2 

2011 9 12 -3 

2012 na na na 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A belföldi vándorlás és a természetes szaporodás adatit áttekintve megállapítható, hogy 2009 évi 
bevándorlási és élve születéssel történő lakosságszaporodás a következő években megállt, és negatív 
előjelűvé válva a lakosság csökkenését eredményezte. Lakosságszámunk még 2012. január l.-én is 1300 fő 
felett volt, de a be- és elköltözések egyensúlya megbomlott, a trend az elköltözések irányába mutat. Ennek 
egyik okaként a gazdasági válság határozható meg, községünkben – éppen a vállalkozói réteg erőteljes 
jelenléte következtében – sok családot érintett a válság, jelentős számú vállalkozás ment tönkre, amely a 
devizaalapú hitellel épült ingatlanok elvesztését is jelentette.   
 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
A társadalom minden tagjának- akár városban, akár faluban él - joga van ahhoz, hogy korának, 
képességének, egészségi állapotának megfelelő, más, hasonló adottságú személyekkel azonos színvonalú 
oktatásban, egészségügyi és szociális ellátásban, lakáshoz jutásban, közügyekhez való hozzáférésben, 
közlekedésben részesüljön. A Magyar Országgyűlés az Alaptörvényben elismerte minden ember jogát 
ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség elsősorban 
állami feladat. Az állami szerepvállalásban történő részvétellel Keszü Község Önkormányzata saját 
területén, rendelkezésére álló eszközökkel kívánja elősegíteni hátrányos helyzetű polgárainak 
integrálódását.  
 
Településünk fekvése, természeti adottságai, Pécs városhoz való közelsége, a Malomvölgyi parkerdő és 
tórendszer szomszédsága ideális helyszínt biztosít a családok letelepedéséhez és szabadidős programjaihoz. 
Érdeklődésre tarthat számot a műemlék jellegű Szent Anna templom, a helyi védettségű régi lakóházak 
megtekintése, valamint a zártkertiben folytatott szőlőművelés és borászkodás.  
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Keszü település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregáció mentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
 A köznevelési intézményeket  érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó 
központ területi szerveivel (tankerülettel), illetve egyéb kérdésekben  mindazon regionális, megyei, városi, 
kistérségi, járási, társközségi szervekkel amelyek a program céljai érdekében a  közös feladatokban 
érintettek.   
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
Intézkedési Terve  tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

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

előírásaira. 
 
 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Keszü Község Önkormányzata tagja – megszűnéséig – tagja volt a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, 
amely megalkotta Pécs városkörnyéke községei esélyegyenlőségi terveihez alapot jelentő 
dokumentumokat, így:  Közoktatási Intézményfejlesztési Terv és Közoktatási Intézkedési Terv. 2005.   
                                           Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció 2008. 
                                           Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 
                                           Pécsi Kistérség Komplex Fejlesztési Programja 2007. 
 
Helyi viszonylatban az esélyegyenlőségi helyzetelemzés kiemelt hátrányos helyzetű célcsoportjai az 
alacsony jövedelemből élők csoportja etnikai hovatartozástól függetlenül, az egyedülálló időskorúak, a 
tartós munkanélküliek és a nagycsaládosok. Támogatásuk jogi kereteit helyi viszonylatban az önkormányzat 
– a pénzbeli ás természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló - 2/2013(II.15.) önkormányzati rendelete 
biztosítja.  
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
A Program figyelembe veszi Keszü község mindazon dokumentumait, melyek kitérnek az esélyegyenlőség 
megvalósítására, így különösen: 
Keszü község 7/2002 (VI.30.) számú rendelete a helyi közművelődési feladatokról 
Keszü község Önkormányzata településfejlesztési koncepiója 

Keszü község önkormányzata 2010-2014 évi középtávú gazdasági programja 

Keszü község 6/2011 (VI.25.) számú önkormányzati rendelete a község környezetvédelméről 

Keszü község 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelete a pénzbeli ás természetben nyújtott szociális 
ellátásokról 

Keszü község 16/2012 (XII.31.) Önkormányzati rendelete a szociális fajuttatás szabályairól 

Keszü község Környezetvédelmi Programja 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Önkormányzatunk tagja a következő társulásoknak: 

l.)   Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás 

2.) Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

 

Az érintett lakosságcsoport esélyegyenlőségének biztosítása során együttműködünk a következő  
intézményekkel,  szervekkel: 

                   -      Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Alapszolgáltató Központja  Pécs   

                   -      Esztergár Lajos Gyermekjóléti és Családsegítő Központ Pécs, Anikó u. 5.  

                   -      Pellérdi Általános Iskola és Óvoda Pellérd, Iskola u. 1.  

                   -      Gyódi Óvoda és Művelődési Központ, Gyód, Fő u. 98. 

                   -      Esélyek Háza Pécs 

                   -      Támasz Alapítvány Pécs 

                   -      Gyermekétkeztetési Alapítvány Budapest, 

                   -       „Keszüért” Egyesület Keszü, Toldi M.u.15. 

                      -        Nyugdíjasklub Keszü, 
                      -        Keszüi Roma és Hátrányos Helyzetűek Egyesülete Keszü, Petőfi u. 54. 
                      -        Keszü és Vidéke Roma Egyesület Keszü, Petőfi u. 71. 
 
 
 

2..3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőségi program összeállításához a TEIR rendszerből nyerhető, a KSH által közzétett 2011. évi 
népszámlálási és egyéb adatokból, az önkormányzat adatbázisában rendelkezésre álló adatokból 
dolgoztunk. Fogyatékosokra és romákra vonatkozó adatok estében becsült adatokra támaszkodtuk.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Községünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy lakosságára általánosságban nem jellemző sem a 
mélyszegénység, sem a kilátástalan anyagi helyzet. Pécs város közelsége – elsősorban a szolgáltató 
szektorban – biztosítja a munkát keresők elhelyezkedését, rövidebb – hosszabb állástalanságot követően is. 
Az alacsony kvalifikáltságú – munkaerőpiacon hátránnyal indulók – foglalkozáshelyettesítő támogatásból 
önkormányzati közmunkához juttathatók, illetve a községet minden oldalról körülvevő kiskertekben nyáron 
alkalmi munkavállalással egészíthetik ki jövedelmüket.  
A községben néhány roma személy, család él, saját tulajdonú ingatlanokban, a lakosság által befogadottan, 
teljes integrációban, átlagos falusi életformát követve. A hagyományos roma életvezetés és szubkultúra 
kiveszőben van. 
A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2002 óta működik folyamatosan. Képviselik és megfogalmazzák az 
adott közösség érdekeit, szükségleteit, elősegítik a romák reális helyzetmegítélését, tanulmányi versenyek 
szervezésével segítik tanulóik jobb előmenetelét, élelmiszercsomag juttatással a legrászorultabbakat 
támogatják. A községben két roma egyesület is szerveződött, egyesületi keretek között megvalósítható 
tevékenységek érdekében. A roma tánccsoport rendszeresen fellép a község közösségi programjain, a 
gyermekek szavalattal, műsorral készülnek a nemzeti ünnepekre.  
Diszkriminációnak minősíthető panasz az önkormányzathoz évek óta nem érkezett. A roma nemzetiségű 
személyek, családok között is van tehetősebb, illetve szegényebb. Nem jellemző a kimagasló gyermekszám 
okozta szegénység, gyermekeiket rendszeresen járatják óvodába, iskolába, bár a középiskolai oktatás 
igénybevétele már gondokat okoz. A 2011. évi népszámlálás alkalmából 67 személy ( a lakosság 5,1 %-a ) 
vallotta magát roma nemzetiségűnek.  

 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban.  
A munkaképes korú népesség munkaerő-piaci jelenléte, vagy onnan való távolmaradása a gazdaság és a 
társadalom állapotának fontos mutatószáma. 2008-ban a munkaképes korú lakosság 5,7 %-a, 2011-ben 
pedig 6,1 %-a volt nyilvántartott álláskereső, amely megfelel az országos átlagnak.  
A statisztikai adatok nem tükrözik azonban a foglalkoztatási ellátórendszerben meg nem jelenő munka 
nélkül lévőket, ( nem regisztrált munkanélküliek ) amely növelheti százalékos arányukat.  
 
Pécs várossal községünket naponta 14 pár távolsági buszjárat köti össze, alkalmazkodva az iskola- és 
munkakezdés – munkaidő vége általános időpontjaihoz. Munkaképes korú lakosságunk döntő többsége a 
városban dolgozik, helyi alkalmazotti munkalehetőség az Önkormányzaton kívül alig adódik. A gazdasági 
társaságok néhány főt foglalkoztatnak, az egyéni vállalkozások elsősorban családon belül biztosítják a 
megélhetést. A legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal, a helyi 
boltok, posta, mezőgazdasági vállalkozások.  
A községet övező zártkerti településrészen lévő kiskertek, illetve szőlészetek tulajdonosai – tél kivételével – 
többeknek biztosítanak idénymunkát az évszaknak megfelelő talaj- és növénytermesztési tennivalók 
körében.  
A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlását tekintve látható, hogy arányuk eltolódik a 8 
általános iskolánál magasabb végzettségű – szakmunkás, érettségizett – csoportok felé. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
 Keszüben a munkaképes korú lakosság átlag 6,1 % regisztrált álláskereső. 20 fő alatt van azoknak a száma, 
akik nem regisztráltatták magukat, valamilyen egyéni okból (nemtörődömség, alkoholizmus, antiszociális 
életvitel), őket az Önkormányzat csak eseti támogatásban, illetve szociális étkeztetésben tudja részesíteni.  
 
A közmunka - programokba évente kb. 8-15 fő foglalkoztatható, sajnos az aktív korúak ellátásában 
részesülők nagyobb része már oly mértékben „kopott ki” a munka világából, hogy munkavégzésükre nem 
lehet számítani. E néhány ember megelégszik a minimális összegű pénzbeli ellátásával, illetve alkalmi 
munkával egészíti ki jövedelmét. 
 

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

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 479 461 940 32 6,7% 22 4,8% 54 5,7% 

2009 478 396 874 34 7,1% 30 7,6% 64 7,3% 

2010 466 478 944 34 7,3% 24 5,0% 58 6,1% 

2011 463 501 964 38 8,2% 21 4,2% 59 6,1% 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A munkát keresők nemek szerinti megoszlását tartalmazó táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy a 
női álláskeresők száma egyenletesen emelkedik, míg a férfi álláskeresők száma a 2008. évi csúcsot követően 
fokozatosan csökken, amelyben feltételezhetően közrejátszik az Önkormányzat közmunkaprogramjába 
bevont álláskeresők növekvő száma. A közmunkaprogramban természetesen női alkalmazottak is részt 
vesznek, azonban a pályázható programok közül nem mindegyik alkalmas női munkavállalók számára. Ezért 
vettünk részt örömmel a start-munka keretében a mezőgazdasági közmunkaprogramban, ahol női 
munkaerő alkalmazható a konyhakerti növények termesztése érdekében. 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 54 64 58 59 n.a. 

fő 2 2 1 1 n.a. 
20 éves és fiatalabb 

% 3,7% 3,1% 1,7% 1,7% n.a. 

fő 11 13 11 6 n.a. 
21-25 év  

% 20,4% 20,3% 19,0% 10,2% n.a. 

fő 7 6 6 7 n.a. 
26-30 év 

% 13,0% 9,4% 10,3% 11,9% n.a. 

fő 6 8 6 6 n.a. 
31-35 év 

% 11,1% 12,5% 10,3% 10,2% n.a. 

fő 8 8 12 14 n.a. 
36-40 év 

% 14,8% 12,5% 20,7% 23,7% n.a. 

fő 8 10 8 10 n.a. 
41-45 év 

% 14,8% 15,6% 13,8% 16,9% n.a. 

fő 7 9 4 4 n.a. 
46-50 év 

% 13,0% 14,1% 6,9% 6,8% n.a. 

fő 4 8 6 7 n.a. 
51-55 év 

% 7,4% 12,5% 10,3% 11,9% n.a. 

fő 1 0 4 4 n.a. 
56-60 év 

% 1,9% 0,0% 6,9% 6,8% n.a. 

fő 0 0 0 0 n.a. 
61 év felett 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      

 
A nyilvántartott álláskeresők számának a munkaképes korú lakossághoz viszonyított arányát 
korcsoportonként vizsgálva látható, hogy a 20 év alattiak részesedése 2008 évhez képest folyamatosan 
csökkent. Ez a tendencia feltételezhetően nem a hatékonyabb álláskeresésnek, hanem annak köszönhető, 
hogy a fiatalok az elhelyezkedési gondok miatt kitolják a munkába állás idejét a felsőoktatásban történő 
továbbtanulással.  
A mutatószám a következő három korcsoportban már 10 % feletti, és a 36-40 évesek között éri el a 
maximumát ( 23,7 % ), amely azt jelenti, hogy a Keszüben  e korcsoportban csaknem minden negyedik 
munkaképes lakosnak nincs munkája.  
 

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

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 32 22 54 26 10 36 81,3% 45,5% 66,7% 

2009 34 30 64 16 11 27 47,1% 36,7% 42,2% 

2010 34 24 58 20 13 33 58,8% 54,2% 56,9% 

2011 38 21 59 18 10 28 47,4% 47,6% 47,5% 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A fél évet meghaladóan munka nélkül lévők 2008 évi kimagasló aránya napjainkra 50 % alá csökkent és a 
nemek között kiegyenlítődött. Pécs város – teljesen leépült bányászata és könnyűipara ellenére – még 
mindig jobb elhelyezkedési lehetőségeket nyújt, mint a megyeszékhelytől távolabbi városok. Elsősorban a 
kereskedelem, és szolgáltató-ágazat nyújt munkát, de jelentős a klinikák, egyetemek munkáltatóinál 
foglalkoztatottak aránya is.  
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 90 97 187 4 4,4% 3 3,1% 7 3,7% 

2009 93 93 186 4 4,3% 2 2,2% 6 3,2% 

2010 89 91 180 3 3,4% 3 3,3% 6 3,3% 

2011 91 97 188 1 1,1% 2 2,1% 3 1,6% 

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

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

 



 16 

A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlását áttekintve látható, hogy míg az alapfokú 
végzettséggel vagy azzal sem rendelkezők aránya csökkenő tendenciát mutat, addig a 8 általánosnál 
magasabb kvalifikáltságúaknál növekedés tapasztalható. Természetes igény, hogy a munka nélkül lévő 
elsősorban tanult szakmájában, választott hivatása körében kíván elhelyezkedni, kivárva ebben a körben 
történő alkalmazást.  
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma  

év  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 585 311 274 532 273 259 53 9,1% 38 12,2% 15 5,5% 

2011 n.a. n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 
év 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 54 1 1,9% 16 29,6% 37 68,5% 

2009 64 2 3,1% 19 29,7% 43 67,2% 

2010 58 2 3,4% 20 34,5% 36 62,1% 

2011 59 1 1,7% 16 27,1% 42 71,2% 

2012 n.a na na na na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A már megszerzett iskolai végzettséghez, szakmához további szakképesítések szerzésére, illetve az általános 
iskolai felnőttoktatásban részt vevők számára nézve az elmúlt öt év viszonylatában adatokkal nem 
rendelkezünk.  
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

 év 

fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 n.a. n.a. n.a. 

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

 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai felnőttoktatásban 
résztvevők 

gimnáziumi felnőttoktatásban 
résztvevők 

 év 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2013 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 
c) közfoglalkoztatás 

 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. ( a továbbiakban: Flt) 
2.§. –a szerint: „A foglalkoztatás elősegítése és az álláskeresők támogatása során az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. E rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévőket többletjogosultságok illessék meg”. 
2009. évben Baranya megyében az álláskeresők munkanélküli rátája 18,6 % volt, amely az országos 14,7 %-
os arányt lényegesen meghaladta. A megyére és Pécs kistérségére vonatkozó fontos foglalkozatás politikai 
stratégiai cél az életminőség és foglalkoztatás feltételeinek kiegyensúlyozott javítása, nem utolsósorban 
azért, hogy meg tudja tartani népességét, annak fizikai és szellemi értékteremtő kapacitását. A gazdasági 
aktivitás növelésének célja: minél több embert bevonni a munkaerő-piaci folyamatokba. E cél 
megvalósítása érdekében 2013. évi megszűnéséig a Pécsi Kistérségi Többcélú Társulás szervezte a térség 
közmunka-programjainak lebonyolítását. A különböző kormányzati programoknak megfelelően közvetítette 
a községek felé a „Út a munkába (2009), „Téli- tavaszi közmunka” (2010) „Roma-program” (2010) „Start-
munka” (2012.) és egyéb közfoglalkozatási programokat, összefogva a kistérségi községek közfoglalkoztatás 
iránti igényeit. Az „Út a munkába” programban 32 kistérségi település vett részt, 347 fő foglalkoztatását 
biztosítva. A közfoglalkoztatásba bevont személyek részt vettek: utak és útszegélyek tisztításában, 
árok/vízelvezetők karbantartásában, parkgondozásban, önkormányzati intézmények kisebb karbantartási 
munkáiban, takarítási, portaszolgálati feladatokban, segédgondozó, szociális gondozói feladatokban, 
konyhai kisegítő munkákban, irodai – adminisztratív feladatok ellátásában.  
 
Keszü Község Önkormányzata az évek során változó közfoglalkoztatási programokban átlag 13-18 fővel vesz 
részt. 2013. évben a Start-munkaprogram 12 főnek, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (napi 6 óra 2 
hónap időtartamban) 10 embernek biztosított munkát. Az Önkormányzat minden – munkára alkalmas - 
aktív korú nem foglalkoztatott lakos számára igyekszik munkát adni, elsősorban szakképesítést nem igénylő 
községfenntartással, ároktisztítással, illegális hulladéklerakók megszüntetésével kapcsolatos körben. 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
A közlekedés Pécs város – mint legnagyobb munkalehetőség – felé úgy tömegközlekedéssel, mint egyéni 
megközelítéssel biztosított. A buszmenetrend az általános munkakezdési és munkavégzési időkhöz igazodik. 
Keszü község igazgatási területét érintő középtávú nagyobb beruházás az M60 autóút építése, amely során 
azonban jelentős számú helyi munkaerő felvételével nem számolhatunk. A térségi foglalkoztatási 
programokban a község – fentiek szerint – folyamatosan részt vesz.  
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük. 

 
A képzéseket a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja szervezi, a 
képzési lehetőségeket, felhívásokat széles körben tesszük közzé. 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő - piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
Helyben nem releváns 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 

 
Az Önkormányzatnak saját fenntartású intézménye nincs. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
 
 

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

 
A táblázat adatait elemezve látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők alig harmada részesül csak 
álláskeresési járadékban. A fennmaradó több mint kétharmad regisztrált munkanélküli e pénzbeni 
ellátásból már kiesett. Gyakran változnak a jogszabályi feltételek, a jogosultsági kör szűkülése is ebből 
adódik. A ténylegesen munka nélkül lévők a nem regisztrált munkanélküliek becsült számával is növekedik, 
ezért megállapítható, hogy a munkanélküliek közül csak kb. minden ötödik személy jut álláskeresési 
járadékhoz.  
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

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

2008 934 13 1,4% 

2009 943 21 2,2% 

2010 944 30 3,2% 

2011 964 17 1,8% 

2012 na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) év 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek %-
ában 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján megvonták 
a támogatást 

2008 4 0,4%         

2009 6 0,68%         

2010 5 0,52%         

2011 0 0         

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    

 
 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési 
járadékra jogosultak  

év 

fő fő % 

2008 54 11 20,4% 

2009 64 20 31,3% 

2010 58 14 24,1% 

2011 59 16 27,1% 

2012  n.a.  n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  



 20 

lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 398   0    0    0    

2009 400   0    0    0    

2010 402    0   0   0    

2011 404   0    0    0    

2012 n.a.   n.a.    0    0    

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok       

 
Az Önkormányzat bérlakás-állománnyal nem rendelkezik. 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
E körben a lakásfenntartási támogatásokról szólhatunk, adósságkezelési szolgáltatás végzéséről – feltételek 
hiányában - az Önkormányzat nem rendelkezett. A lakhatást elősegítő támogatások körébe sorolható a 
közszolgáltatók által védendő fogyasztói státuszba vett személyek jogosultságának igazolását, amellyel 
egyre többen kívánnak élni. 2012. évben az Önkormányzat – kamatmentes önkormányzati kölcsön 
formájában – 7 személynek nyújtott lakásfelújítást, fenntartást célzó támogatást maximum 100.000,- Ft 
értékben.  
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A támogatásban részesülők 2009. 2010 évi minimális száma arra vezethető vissza, hogy a szociális törvény 
ez időszak alatt az önkormányzatokra bízta a jogosultsági feltételek megállapítását, a méltányosságból 
megállapított ellátást teljes összegben az önkormányzatoknak kellett fizetniük. 2011-től a jogosultsági 
feltételek törvényi meghatározása és a támogatás 90 %-ának állami finanszírozása a támogatottak 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 
száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesülők száma 

2008 24 n.a. 

2009 1 n.a. 

2010 1 n.a. 

2011 21 0 

2012 39. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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számának emelkedésében is azonnal figyelemmel kísérhető. A törvénymódosítás lehetővé tette, hogy a 
megállapított támogatást közvetlenül a szolgáltatónak utalja az Önkormányzat, amely elősegíti a támogatás 
célnak megfelelő felhasználását.  
 
f) eladósodottság 
 
Az eladósodottság mértékére vonatkozó objektív adatok nem állnak rendelkezésre. Arra, hogy évről-évre 
fokozódó mértékű az eladósodottság, az Önkormányzathoz kifüggesztés céljából érkező ingatlan-árverési 
hirdetmények növekvő számából, és az árverést megelőzendően eladásra meghirdetett ingatlanok 
számának emelkedéséből következtetünk. Még a 2008. évi gazdasági válságot megelőzően évente kb 10 db 
árverési hirdetmény kifüggesztését kérték, addig mára ez megduplázódott, fizetőképes kereslet hiányában 
az ingatlanpiac pang, a megépített több tízmilliós, összközművel rendelkező, nagy alapterületű családi 
házak évekig várnak vevőre.  
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 
Keszü község belterületét északi irány kivételével jelentős nagyságú zártkerti községrészek határolják, ahol 
jelenleg 87 állandó bejelentett – és feltételezhetően kb. ugyanennyi bejelentés nélküli – lakos él 
életvitelszerűen gazdasági épületekben. Külterületi lakásállomány községünkben nincs, a gazdasági 
épületek egy részét a lakhatás követelményeinek megfelelően alakították át. Hálózati közművekkel – villany 
kivételével – e házak nem rendelkeznek, vezetékes ivóvíz, földgáz és csatornaszolgáltatás a külterületen 
nem működik. A gazdasági épületekbe az állandó bejelentkezés lehetőségét az Önkormányzat biztosította, 
évről évre költségvetése függvényében biztosít forrásokat a közvilágítás bővítésére és a – nagyrészt 
aszfaltos utak – rendben tartására. 
Zártkerti lakosaink összetétele is heterogén, egy részük a nagyvárosi lakótelepekről a magas rezsiköltségek 
elől költözött a gazdaságosabban fenntartható épületekbe, mások az egészségesebb környezetet, 
nyugalmasabb életformát, háztáji gazdálkodás lehetőségét keresték. Tömegközlekedés tekintetében a Pécs 
– Keszü távolsági autóbuszjárat vehető igénybe, megállóhelyei a legtávolabbi zártkerti ingatlanoktól is 1-1,5 
km távolságból közelíthetők meg.   
 

 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 
 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 
Az a, b, c, pontok nem relevánsak, mivel telep, szegregátum Keszü községben nincs. Saját tulajdonú – 
lakhatásra egyébként alkalmatlan – pincékben két „hajléktalan” él.  
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Keszüben az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat Pécs Megyei Jogú Város intézményei látják el. A 
felnőtt korú lakosság alapellátását a területi beosztás alapján  a Pécs, Krisztina téri orvosi rendelőben lévő 
59.sz. orvosi körzet vállalkozó házi szakorvosa végzi, a szabad orvosválasztás jogával élve azonban a lakosok 
maguk választják háziorvosukat. Helyben kéthetenként csütörtök délelőttönként van rendelés, a hét 
minden napján változó délelőtti – délutáni rendelési idővel pedig a körzet székhelyén.  
A gyermeklakosság ellátása ugyanígy történik, szintén a Krisztina téri rendelőben, gyermekek számára 
helyben nem érhető el az orvosi rendelés, a védőnő minden hónap utolsó pénteki napján tart Keszüben 
tanácsadást.  
Egészségügyi szakellátás a pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények szakrendelőiben, az ügyelet a pécsi 
háziorvosi ügyeleten, illetve sürgősségi ellátás keretében ( Pécs, Rákóczi u. 2.)  vehető igénybe.  
A szociális alapszolgáltatást (házi gondozás, jelzőrendszeres házi gondozás, étkeztetés, nappali ellátás) a 
Pécsi Agglomerációs Társulás Alapszolgáltató Központja, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatait a Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ és intézményei látják el, társulási megállapodás keretében.  
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

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

 
Községünkben a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető prevenciós és szűrőprogramokat 
kiegészítik a magánvállalkozói ajánlatok. Rendszeresek az – ingyen vagy térítés ellenében meghirdetett – 
szűrőprogramok (audiológiai, szemészeti, angiográfiás stb.), amelyekhez az Önkormányzat ingyenesen 
biztosítja az orvosi rendelő helyiségeit.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Pécs város intézményeiben az ellátás biztosított.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Szociális étkeztetést évenként változó számú – kb. 5-6 fő – igényli, az ételt a pellérdi általános iskola 
biztosítja, házhoz szállítással. Mennyisége és minősége megfelel az egészséges táplálkozás szempontjainak.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Helyben egy aszfaltozott, valamint egy füves kispálya (kosárlabda palánkkal, kapuval) biztosítja a 
tömegsport lehetőségét. Folyamatban van a Keszüi Sportegyesület megalakítása, amelytől az 
Önkormányzat a helyi sportélet megújulását várja.  
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: 

 

Minden igénylő számára biztosított a házi gondozás ( 3 fő) családsegítés (változó számban) , étkeztetés( 5 
fő) nappali ellátás ( 1 fő veszi igénybe a görcsönyi intézmény szolgáltatását), valamint a megyei idősek 
otthonaiban az intézményi elhelyezés (évek óta nem volt jelentkező).  

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

nyújtásakor  

 

Nem tapasztalható 

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

ellátórendszer keretein belül:  

 

Az ellátó szolgálatok munkatársai az átlagosnál nagyobb figyelmet fordítanak a bármely szempontból 
hátrányos helyzetű családokra, személyekre, amely megnyilvánul a helyettük történő ügyintézésben, 
gyakoribb családlátogatásban, nevükben ellátások, segélyek kezdeményezésében is.  

 
A közgyógyellátásban részesülők havi gyógyszerköltsége általában magasabb, mint amennyit a 
közgyógyellátás keretében finanszíroznak, ezért az Önkormányzat – kérelem esetén – átmeneti segéllyel 
támogatja a gyógyszerkiadásokat.  

 

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 31 

2009 19 

2010 36 

2011 50 

2012 44. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Az ápolási díjban részesülők közül jelenleg két ápoló idős, beteg hozzátartozóját, egy személy pedig a 
tartósan beteg gyermekét ápolja. Időskorúak járadékára 1 személy jogosult.  
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 0 

2009 0 

2010 1 

2011 2 

2012 3. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

2012. évben egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal rendelkezők száma 8 fő volt. 
2013. évtől e szolgáltatás megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került.  
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
Keszüben az elmúlt években a közösségi programok szervezője az Önkormányzat, valamint a Keszüért 
Egyesület volt. Az Önkormányzat szervezésében az augusztus végi „Falunap”, a december elejei 
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„Mikulás”csomagosztás, az idősekről való Karácsonyi megemlékezés történik évek óta. A „Keszüért” 
Egyesület a „keszüi disznóölés,” „Kihívás napja,” „Aratóbál” stb. rendezője, valamint közösségi kirándulások 
szervezője. Aktívan részt vesznek a közösségi programokban a nemzetiségi önkormányzatok, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat programok finanszírozásával, kirándulások, nyelvtanfolyam indításával, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat „Roma-nap” szervezésével gazdagítja a közösségi életet. 2013. évben az 
Önkormányzat – pályázati forrásból – megvalósította a Közösségi ház integrált közösségi szolgáltató 
térkénti (IKSZT) működését. A Közösségi ház eddig is biztosította a különböző lakossági programok, 
ismeretterjesztő előadások, kisebbségi, egyesületi összejövetelek, asszonytorna, aerobic-csoport, jóga-
tanfolyam stb. helyszínét, IKSZT intézményként azonban ennek keretei szervezettebbé, programjai időben 
ütemezetté váltak a ház programszervező-gondnokának közreműködésével.  
 

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

 

Községünk etnikai konfliktusoktól mentes. A közösségi együttélés ajánlott szabályairól az Önkormányzat 
rendeletet alkotott, melynek körében szabályozta a nyílttéri avar-égetést, a zajkeltés korlátait, a 
zöldhulladék-szállítás időpontját és egyéb, a zavartalan szomszédi-lakossági kapcsolatokat elősegítő 
magatartásformákat. Az ajánlott normák a honlapon, valamint a helyi írott kiadványokban is megjelennek, a 
lakosság többsége egyetért velük, és alkalmazza, betartja azokat.  

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

 

Nem jellemző. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 
A több mint 10 éve működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat jól képviseli az adott népesség érdekeinek 
érvényesítését. Keszüben néhány cigány család él, a magukat romának valló 67 személy közül 
feltételezhetően többek nyilatkoztak származásukról, nemzetiségi hovatartozásukról szimpátia alapján. A 
roma nemzetiségi önkormányzat képviselői jól ismerik a célcsoport életét, problémáit, elhelyezkedésükben, 
ügyeik intézésében, képviseletében segítséget nyújtanak. Pályázati források felhasználásával programokat 
szerveznek, két egyesületük aktívan együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal.  
Jó kapcsolat alakult ki a települési önkormányzattal, amely biztosítja működésükhöz szükséges helyiséget, 
illetve a Közös Önkormányzati Hivatal a jogi, gazdálkodási és adminisztratív segítséget.  
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  

Munkanélküliség  Közfoglalkoztatás 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 

Demográfiai adatok 
Év                 0-2 éves          3-5 éves         6-13 éves      14-18 éves      összesen     lakosságon belüli aránya 
2009             39                      41                      182                  83                      345                      26,5 % 
2010             32                      38                      165                  98                      333                      25,5 % 
2011             32                      37                      155                  98                      319                      24,5 % 
2012             41                      38                      152                  95                      326                      25,1 % 
2013             40                      40                      151                  94                      325                      24,1 % 
 
A község lakossága – mint ahogy az öregedési index is mutatja, fiatalodó, - nagyobb arányban vannak 
népességen belül a fiatalabb korosztályok. A gyermekek számában kismértékű csökkenés látható, 
népességen belüli arányuk 24 - 25 % között változik, amely azt jelenti, hogy minden negyedik keszüi lakos 
18 év alatti. Ez a községek lakosságának országos elöregedő tendenciájával ellentétben rendkívül kedvező, a 
fiatalokra alapozva lehet a község további fejlesztését, a helyben igénybe vehető szolgáltatások bővítését, 
gyermekintézmények létrehozását tervezni.  
A 0-2 évesek számának emelkedése a születések kiegyensúlyozott, éves szinten közel azonos számát is 
jelentik. 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete  

 
Veszélyeztetett gyermek, aki olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 
helyzetben van, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
megakadályozza. 
A veszélyeztetett gyermekek száma a 2009. évi kiugró értékről az elmúlt évekre 23-25-főre stabilizálódott.  
Veszélyeztetettséget elsősorban a szülők anyagi helyzetének romlása, munkanélkülisége okozza, a 
gyermekek egészségügyi helyzete, elhanyagoltsága, vagy lakhatási helyzete jellemzően nem sorolható a 
veszélyeztető tényezők közé. 
A teljes gyermeklakosság 7,6 %-a volt veszélyeztetett 2012. évben, amely alacsony részesedést jelent. 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszűntetése érdekében a gyermek védelembevételére a gyermekjóléti szolgálat, 
gyermekintézmény, védőnő tehet javaslatot a gyámhatóság felé. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a 
gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 
nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 
biztosítható, Gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi. 
 

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

év 
védelembe vett 18 év alattiak 

száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

2008 12 8  8 

2009 4 0  60 

2010 8 2  17 

2011 6 2  23 

2012 4. 2  25. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A táblázat adataiból látható a védelembe vett gyermekek számának folyamatos csökkenése, ami részben 
felnőtté válásuk miatt a gondozásból való kikerülésüknek, részben a veszélyeztető körülmények szakmai 
segítséggel történő megszüntetésének eredményességére utalnak. Jelenleg egy család 4 gyermeke áll 
védelem alatt a szülők alacsony jövedelme és segítséget igénylő életvezetése miatt. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A Gyvt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosultság megállapítása során sor kerül 
a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára is. A kedvezményezettek – egyéb jogosultságok mellett – évente 
két alkalommal 5.800,- Ft pénzbeni, illetve újabban Erzsébet utalványban nyújtott anyagi támogatásban is 
részesülnek. 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 104 5  0  0  4 

2009 59 2  0  0  3 

2010 70 2  0  0                        2 

2011 73 3  0  0  2 

2012 76. 7  0  0  3. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2009-ben a gyermekkorú lakosság 30 %-a, 2012-ben 23 %-a 
részesült. 2013. évre a kedvezményben részesítettek száma tovább csökkent 67 főre, így a juttatás a 18 
éven aluli lakosok 20 %-át érinti. 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Helyi juttatásként az Éltes Mátyás Iskolaközpontba járó rászorult gyermekek és kisérőik távolsági bérlete 
árát vállalja át évek óta a Képviselő-testület. A nehéz körülmények között élők beiskolázási segélyt 
kaphatnak kérelmük alapján, illetve minden 10 év alatti gyermeket Mikulás-csomaggal ajándékoz meg az 
Önkormányzat, amelyet feldíszített, kivilágított szekérrel visz házhoz a Mikulás.  
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők iskolai-óvodai kedvezményes étkeztetésben 
részesülnek. E körön kívül is egy-egy esetben átvállalja az Önkormányzat az iskolai étkezés teljes költségét 1 
rászoruló speciális nevelési igényű fiatal felnőtt esetében.  
 

4.1.3. 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 

2008 n.a.  n.a. n.a. n.a. 0  7  
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2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 0  8 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 0  6  

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 0  8  

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 0  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok     

 
A gyermekek Pécs város óvodáiba, iskoláiba járnak, az adatokat beszerezni nem állt módunkban. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nem magyar állampolgár gyermek a községben nem él.  
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Szegregált, telepszerű környezet Keszüben nincs, egy négy gyermekes hátrányos helyzetű család él 
községünkben, a gyermekeket a Gyámhivatal védelembe vette, óvodáztatásukat, iskolai beilleszkedésüket 
rendszeresen figyelemmel kíséri a családgondozó. Lakáskörülményeiket a védelembe vétellel kapcsolatos 
intézkedések hatására családi segítséggel megfelelő szintre hozták, rokonaik is segítik őket. Iskoláskorú 
gyermekeiket az Életes Mátyás Iskolaközpont szakemberei segítik az integrálódásban.  
 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermek megfelelő 
ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális terület, hanem minden a 
gyermekkel kapcsolatba kerülő ellátórendszer jelzése szükséges a probléma megközelítésében és 
megoldásában. A definiált veszélyeztetettség gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adóik. Igen 
nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, szexuális abuzus, gyerek és /vagy szülő alkohol- vagy 
drogfogyasztása kapcsán. Keszüben jól működik a jelzőrendszer, szomszédok is gyakran hívják fel 
veszélyeztető körülményre a szakemberek figyelmét. Az elmúlt években egy esetben ítéltek letöltendő 
börtönbüntetésre egy szülőt gyermeke „molesztálása” miatt, és egy esetben idősebb féltestvért intézeti 
nevelésbe fiatalabb testvérei szexuális bántalmazása miatt.   
 

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

 
A védőnői ellátás Pécs város védőnői szolgálata részeként működik, Pécs város kijelölt védőnői körzetén 
kívül az ellátott községek száma: 1. A védőnő a pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ l. sz. 
Bölcsődéjéből jár a területre, havi egy alkalommal helyben is tart tanácsadást. A hátrányos helyzetű 
kisgyermekek fejlődését fokozott figyelemmel kíséri, érdekükben az Önkormányzatnál, illetve a megfelelő 
intézményeknél – szükség esetén - intézkedést kezdeményez. Betöltetlen védőnői státusz nincs. A 
védőnőre jutó gyermekek számánál csak a tisztított keszüi adatok kerültek feltüntetésre.  
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 0 11  
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2009 0 17  

2010 0 11  

2011 0 15  

2012 n.a. 18  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A gyermekorvosi ellátás szintén Pécs központtal történik, a pécsi Krisztina téri orvosi rendelőben minden 
nap változó délelőtt-délutáni rendelésen elérhető. A kisgyermekes családok gyakran élnek a szabad 
orvosválasztás jogával, nemcsak a körzetet ellátó szakorvost veszik igénybe. A házi gyermek szakorvos 
feladatát vállalkozásban látja el, betöltetlen gyermekorvosi állás nincs. Szakorvosi ellátás a Pécsi Egyesített 
Egészségügyi Intézmények gyermekszakrendelésein, illetve a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikáján 
elérhető 3 km. távolságban. Gyermekellátási ügyelet a pécsi kistérségi ügyeleti rendszer keretében 
megoldott.  
 
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok száma 
Háziorvos által ellátott 

személyek száma 
Gyermekorvos által ellátott 

gyerekek száma  
Felnőtt házi orvos által 

ellátott gyerekek száma  

2008 0  0 0   

2009 0  0 0   

2010 0  0 0   

2011 0  0 0   

2012 0  n.a. n.a.   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   

 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
Korai fejlesztésben részesülő korcsoportos gyermekek száma 10 fő a szülők rendszeresen viszik őket az 
állapotnak megfelelő foglalkozásra, kontrollra. Óvodai- általános iskolai ellátásuk integráltan történik, az 
értelmileg sérültek az Éltes Mátyás Iskolaközpontba járnak. Beiskolázásukra a Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Pécs, Egyetem u. 5) ad szakvéleményt.  
 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti alapellátást szintén Pécs Megyei Város intézménye a Pécs, Anikó u. 5.sz. alatti Esztergár 
Lajos Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata látja el. Családsegítő munkatársa a pécsi területén kívül 
Keszü, Gyód, Kökény községeket is ellátja. Rendszeresen látogatja a veszélyeztetett családokat, kapcsolatot 
tart az óvodákkal, iskolákkal, egyéb intézményekkel. A helyi gyámhatósággal napi kapcsolatban van, 
kölcsönösen tájékoztatják egymást az aktualitásokról. A Szolgálat a helyben végzett munkáról évente 
beszámol a Képviselő-testületnek.  
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt gyermekek 

száma 

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

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0 0  0  

2009 0 0 0  0 

2010 0 0 0   0 

2011 0 0  0  0 

2012 n.a. n.a.  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 
Keszüben bölcsőde nem működik, a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése Pécs város bölcsődéiben 
törtétik.  
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  

 
Családi napközi nem működik.  
 

e) gyermekvédelem  

 

2013. évi közigazgatási változásokig a jegyző – mint helyi gyámhatóság végezte a gyermekvédelem 
hatósági feladatait, ezt követően a feladatok a Járási Hivatalhoz kerültek.  

A gyermekvédelem szervei: a gyermekorvos – védőnő – bölcsőde – óvoda – iskola – gyámhatóság – 
gyermekjóléti szolgálat - gyermekvédelmi intézmények – együttműködése jó, tájékoztatják egymást a 
feltárt problémáról. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
A gyermekjóléti szolgálat közreműködésével megoldott 
 

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

 

A gyermekkorú lakosság tekintetében elsősorban az óvodák, iskolák szervezik a napi programokat. Helyben 
2 db aszfaltozott sportpálya, kosárlabda-palánkkal, játszótér, Keszü szomszédságában a Malomvölgyi tavak 
és parkerdő látogatható szabadidős programok céljából. A Közösségi ház ad helyet a karácsony és húsvét 
előtt szervezett játszóházaknak, Falunapon légvár, arcfestés, kézműves műhely, játékkészítés várja a 
gyerekeket. Az Önkormányzat Mikulása minden évben hoz ajándékot a 10 éven aluli gyerekeknek.  
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
Nyári gyermekétkeztetés pályázati formában évek óta biztosított meleg étel formájában a legrászorultabb 
körnek. Intézményekben a jogszabályoknak megfelelően biztosítják a 100 %-os, illetve 50 %-os étkezési 
kedvezményt, valamint az ingyenes tankönyvet. Panasz, észrevétel, intézkedést igénylő eset 
önkormányzatunkhoz nem érkezett.  
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 
Információnk a hátrányos megkülönböztetésről nincs.  

 

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

 
Nagyobb odafigyelés tapasztalható a hátrányos helyzetűekkel szemben. Szülők számára úgy a gyermekjóléti 
szolgálat családsegítője, mint hivatalunk ügyintézői részletesebb tájékoztatást adnak, segítenek a kérelmek 
megfogalmazásában, illetve kitöltik a szükséges nyomtatványokat. Segítséget nyújtunk az egyes szolgálatok 
elérésében, helyettük telefonon megkeressük a közszolgáltatókat, a magukat kifejezni nem tudók 
érdekében tárgyalunk. A szülők számára nyújtott segítséggel a gyermekeken is segítünk.  
 
 
 
 

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 

 
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet igazolását a községben az elmúlt években nem 
kezdeményezték a szülők. Óvodai, iskolai kedvezményes étkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény keretében, illetve alanyi jogon részesülnek a rászorulók. A sajátos nevelési igényű gyermekek 
részben integrált óvodai, iskolai keretek között kapnak ellátást, illetve az értelmileg sérültek az Éltes Mátyás 
Iskolaközpontba járnak. Az Önkormányzat a közlekedési költségek átvállalásával segíti e családokat, szülőt.  
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 0  

Hány településről járnak be a gyermekek 0  

Óvodai férőhelyek száma  0 

Óvodai csoportok száma 0  

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 0  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()   

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma   0  

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma   0  

Gyógypedagógusok létszáma   0  

Dajka/gondozónő   0  

Kisegítő személyzet   0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
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Keszüben nem működik óvoda, a gyermekek nagyrészt Pécs város Kertvárosi városrész óvodáiba járnak, 
illetve igénybe veszik Gyód község óvodájának szolgáltatását, ahová az iskolabusz viszi a gyermekeket. 
Községünkben a kisgyermekes családok tagjai döntően Pécs városban dolgoznak, a gyermekeiket a 
munkahelyhez, illetve a közlekedési vonalhoz közeleső, jól megközelíthető óvodákban helyezik el.  
2013. –ig Intézményfenntartó Mikro – Társulás keretében –Pécs városnak fizetendő normatíva kiegészítés 
fejében vették fel a gyermekeket általános iskolába és óvodába. Ez a kötelezettség 2013. évben megszűnt.  
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma 
tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 94  89 183   n.a. 

2011/2012 88  75  163   n.a. 

2012/2013 77  83  160   n.a. 

2013/2014 78  86  164   n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma tanév 

1-4 évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 1-4 évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen db 

2010/2011 0   0 0 0   0 0 0  

2011/2012 0   0 0 0  0 0  0 

2012/2013 0   0 0 0   0 0 0  

2013/2014 0  0 0 0   0 0 0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar       

 
Keszüben általános iskola nem működik, a gyermekek Pécsre, illetve néhány gyermek a Pellérdi Általános 
Iskolába, vagy gyódi alsó tagozatos tagintézményébe jár. A gyermekek számában is megfigyelhető a 
lakosságszám csökkenése tendenciája, ami a 2010. évi 1302 főről évről évre csökkenést mutat.  
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.)  

 
Ezek a szolgáltatások biztosítva vannak azokban az intézményekben, ahova a szülők viszik gyermekeiket. 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 
óvodai gyermekcsoportok 

száma 
óvodai férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

óvodai gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 67  0  0  0  n.a.   0 

2009 64  0  0  0 n.a.   0 

2010 61  0  0  0  n.a.   0 

2011 58  0   0 0  n.a.   0  

2012 54  0  0  0  n.a.  0  

2013 53  0  0  0 n.a.  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

 
Nincs tudomásunk róla, nem érkezett hivatalosan bejelentés 
 

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

 

Nem rendelkezünk adatokkal. A gyermekek Pécs város intézményeiben tanulnak, az intézmények között 
az oktatás színvonalában jelentős eltérés nincs.  

 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a 
nappali rendszerű oktatásban tanév 

fő % 

2010/2011 80  89,8  

2011/2012 71  94,6  

2012/2013 78  93,9  

2013/2014 n.a.  n.a.  

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

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
A rászorult családok rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, élelmiszercsomag-juttatás esetén 
előnybe részesítésük, ingyenes „turkáló” szervezése, nyári gyermekétkeztetés, pályázati lehetőség esetén 
gyermekek számára reggeli-csomag biztosítása. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 
kirándulások, nyári táborozás. Helyben igénybe vehető szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségei közé 
2013 évtől a Közösségi ház számítógépes terme igénybevételi lehetősége is adott. A gyermekek – a gondok 
felügyelete mellett – vehetik igénybe az internetet, játszhatnak számítógépes programokon.  
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

szünidei programok hiánya Közösségi Házban programok szervezése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nők esélyegyenlőségének jogi garanciái: 
 
* Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyejogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális kulturális jog tekintetében. 
* a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az 
azt módosító irányelve, 
* a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság 
területén történő fokozatos megvalósításáról, 
* a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.  
 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §.a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így 
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, 
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.  
 
Az Ebktv megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely szerint az adott személy 
olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, 
amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az 
anyaságot és a terhességet. 
 
 

a.) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében.  
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 461 479 416  425  22 32 

2009 396 478 345  421 30 34 

2010 478 466 409  401  24 34 

2011 501 463 418  392  21 38 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     

 

Az adatokból megállapítható, hogy míg 2008-ban a munkavállalási korban lévő nők 88 %-a dolgozott, addig 
ez az arány 2011-re 84 %-ra csökkent. Férfiak esetében a 2008. évi 90,2 %-ról 2011-ben 83,4 % -os 
foglalkoztatottságot lehetett kimutatni. A nők foglalkoztatottságát nagymértékben befolyásolja a 
hagyományos női szerepvállalás, a „háztartásbeli” státusz. Különösen falvakban volt gyakori, hogy a nők 
otthon maradtak a háztartás, illetve a háztáji gazdaság, ellátása feladataira. Ez a tendencia napjainkra 
minimálisra csökkent, inkább az idősebb korosztálynál tapasztalható, illetve átmenetileg, amíg ismételten 
munkát nem talál a munkavállalási korban lévő.  
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Tapasztalati adatok alapján megállapítható, hogy a nők aktívabbak, könnyebben vonhatók képzésbe a 
férfiaknál, vállalkozóbbak a foglalkoztatást segítő és képzési programokban való részvételkor. Az 
Önkormányzat segítséget nyújt a képzésre alkalmas és azt vállaló nők felkutatásában, így pl. a takarítók 
képzése, vagy házi gondozó tanfolyam indítása esetén. A 2014. évi Start-munka programban pl. férfi nem 
jelentkezett, képzéssel vegyes foglalkoztatásra azonban 2 női résztvevő volt alap-kompetenciaképzésre.  

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az elhelyezkedés lehetőség alacsony iskolai végzettségű nők esetében többszörösen megnehezített. 
Közmunka-programba az Önkormányzat évről-évre bevonja az alacsony iskolai végzettségű nőket, 
mezőgazdasági start-munkában idén 2 nő, egyéb közmunkában általában 3-4 női foglalkoztatott van. 
Lehetőséget nyújt a nők számára Keszü község kiterjedt zártkerti területén történő alkalmi munkavállalás 
a szőlőkötözésben, kerti munkákban, illetve az új községrészen élő magasabb jövedelmű családoknál 
takarítás, gyermekfelügyelet vállalásban. Helyi gazdasági társaság gombatermesztésben 2 alapfokú 
végzettségű női munkaerőt alkalmaz.  

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

 

A nők alacsonyabb bérezése az országos tendenciáknak megfelelő mértékű. 

 
 

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.) 

 

Községünkben gyermekintézmény nem működik, Pécs város intézményrendszere biztosít a munkaerő-
piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatásokat. A Képviselő-testület középtávon óvoda 
létesítését tervezi, amely ellátás jelenleg a megfelelő épület hiányában helyben nem megoldott. 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Pécs megfelelő intézményrendszerében biztosított. A védőnői szolgálat hatékony működése a gyermek és 
az anya védelmét is szolgálja. A család és nővédelmi gondozást keretében biztosítják a gyermekvállalás 
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optimális körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a családtervezéssel 
összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket.  
 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 
1 fő Pécs városi székhellyel 

  
51 248 

2009 
1 fő Pécs városi székhellyel 

  
51 241 

2010 
1 fő Pécs városi 

székhellyel  
47 238 

2011 
1 fő Pécs városi 

székhellyel  
44 234 

2012 
1 fő Pécs városi 

székhellyel  
42. 236 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   

 

A születések számának csökkenése Keszüben is megfigyelhető, az országos tendenciától, általánostól eltérő 
ok helyben nincs. Jellemző a fiatalok későbbi életkorban vállalt első gyermeke, illetve a második és többedik 
gyermek megszületésének hiánya. A védőnőre jutó átlagos gyermekszám a teljes védőnői körzet 
vonatkozásában került feltüntetésre. 

 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távolságtartásról szóló 2009 évi LXXII. tv. és a Büntető Törvénykönyv 
tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Btk. 
különböző tényállásai vonatkoznak, pl. testi sértés, zaklatás, távoltartás.  
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton beül megnyilvánuló 
formáira ( pl. szexuális jellegű visszaélések)a Btk releváns paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális 
vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek 
számától. 
Büntető ítélet családon belüli erőszak ügyében az elmúlt néhány évben községünkben nem volt.  
A településen Polgárőr Egyesület működik, családon belüli erőszak esetén a bántalmazott nők hozzájuk is 
fordulhatnak. Programjukba a bűnmegelőzési tevékenység körében a tájékoztatásra, felvilágosító 
előadásokra különösen nagy súlyt fektetnek.  
 

 

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

 

Pécs Városban igénybe vehető a Támasz Alapítvány szolgáltatása, hajléktalan szállás, nők átmeneti 
szállása, a családsegítő szolgálat szolgáltatásai, gyermekek átmeneti otthona. Helyben e szolgáltatások nem 
érhetők el. A lehetséges érintettek körét az igénybe vehető szolgáltatásokról, a bekerülés lehetőségéről a 
családgondozó tájékoztatja.  

 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A helyi közéletben a nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében 
érvényesülnek. Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére 
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nemcsak a női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési 
mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdekeket.  

Női képviselője a Testületnek a 2010-2014. évi ciklusban nincs, az előző választási ciklusban egy női 
képviselőt választottak. Női elnöke van a Keszüért Egyesületnek. A nők szerepvállalása a helyi közéletben 
ritka, esetleges, szívesen és eredményesen vesznek részt azonban a Falunapi főzőversenyen, Szent Anna 
napi búcsú szervezésében.  

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

 
Kizárólagos helyi probléma nincs, az általános foglalkoztatási gondok, alulfizetettség, a csonka családból 
eredő feszültségek, valamint az anyagi problémák helyben sem térnek el a bárhol tapasztalható trendektől.  
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

foglalkoztatási gondok  női munkavállalók közfoglalkoztatása 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

 
Keszü fiatalodó korfájú település, a lakosság dinamikusan növekedett 10 év távlatában a községfejlesztés 
eredményeként beköltöző gyermekes családok letelepedésével. A 60 éven felüli korosztály össznépességen 
belüli aránya 10 % körül alakul, lassan növekvő tendenciát mutatva. Míg 2008-ban az 1.292 fős lakosság 
10,2 %-a (132 fő) volt 60 éven felüli, addigra ez a szám 2012 évre l2,2 %-ra növekedett. (1301 főből 159 
személy) Az időskorú lakosság döntő többsége nyugdíjban részesül, időskorúak járadékára egy személy 
jogosult.  
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő 

férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 99 127 226 

2009 104 129 233 

2010 108 123 231 

2011 104 121 225 

2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 1 

2011 1 

2012  1. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága  

 

Esetleges, jellemző a nem formális foglalkoztatottság keretében történő helybeni tevékenység (iparosnak 
besegítés, alkalmi munkák vállalása stb.)  

 
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)  

 

Nem jellemző 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

 

Tekintettel a foglalkoztatás és a betölthető munkahelyek rendkívül szűkös voltára, a kérdés nem 
értékelhető.  

 
 
 

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

 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével Önkormányzatunk segítséget nyújt a szociális rászorulók 
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi 
állapotukból, mentális deficit vagy más okból származó problémáik megoldásában. A Pécs M.J. Város 
Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családsegítő munkatársa rendszeresesen felkeresi 
otthonukban a támogatásra szorulókat, és közvetít a megfelelő szolgálat, intézmény felé. A Kistérségi 
Szociális Alapszolgáltató Központ keretében a házi gondozás, jelzőrendszeres házi gondozás, étkeztetés, 
napközi ellátás valósul meg.  
Ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak, helyzetüknek megfelelő 
szakosított ellátási formában gondozzák. Keszüből elsősorban a legközelebb eső Görcsöny- Keresztespusztai 
Idősek Otthona vagy Pécs város szakosított intézményei fogadják a beköltözést kérőket.  
Jelenleg egy idős hölgy veszi igénybe a Görcsönyi Idősek Napközi szolgáltatásait, 9 fő a szociális étkeztetést, 
4-en házi gondozottak és 3 idős rendelkezik jelzőrendszeres házi gondozó szolgáltatással . 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Kéthetente helyben érhető el a háziorvosi rendelés, házi Pécs város szakrendelő-hálózata és fekvőbeteg 
ellátó intézményei a napi 14 autóbusz járatpárral könnyen megközelíthetők. Mentőszolgálat, betegszállítás 
megoldott, a szűrővizsgálatok részben a háziorvosi ellátás keretében, részben piaci alapon egészségügyi 
gazdasági társaságok által szervezetten rendszeresen történik. Érrendszeri, audiológiai szűrővizsgálat, 
szemészeti vizsgálat rendszeresen igénybe vehető térítéses formában is.   
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
év 

fő fő % 

2008 89 0 0% 

2009 97 0 0% 

2010 99 0 0% 

2011 97 1 0% 

2012 109 1. 0%. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az idősebb korosztály – a fiatalabbakhoz hasonlóan a Közösségi Ház kulturális, közművelődési 
szolgáltatásait veheti igénybe. Kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadásokon, kulturális 
programokon vehetnek részt közösségünk idős tagjai. E programok keretében érvényesül az idősebb 
korosztály szabadidő eltöltésének lehetősége. A Közösségi ház megközelítése akadálymentes, sajnos 
programjait még kevesen látogatják.  
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d) idősek informatikai jártassága  

 

Nem jellemző, helyben tanfolyam szervezés indokolt.  

 

 

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

 
Célzottan e korosztály közösségi igényeit szolgálja a 15 éve működő Idősek klubja, amelynek keretében 
kéthetenként jönnek össze baráti beszélgetésre, közös programokra, egymás névnapjának, 
születésnapjának megünneplésére idős polgáraink. Évente kirándulást szerveznek egy-egy távolabbi helység 
nevezetességeinek megtekintésére. Az Önkormányzat idős lakosait minden év decemberében műsor 
keretében köszönti és  látja vendégül.  
 
Részben az Idősek klubja programjaiban, részben a közösségi programokba vesznek részt idős lakosaink. 
Különösen jelentős esemény az évente megrendezésre kerülő „Borverseny” ahol a helyben termett 
szőlőkből származó borokat mutatják be a szakértő zsűrinek többnyire idősebb gazdáik. Az Önkormányzat a 
helyezetteket oklevéllel és serleggel jutalmazza. Ugyancsak időseket is érint a borszentelés, amelyre a 
karácsonyi ünnepeket követően szokott sor kerülni.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  

számítógép-, internet-kezelés nehézségei tanfolyam szervezése jelentkezők esetén  
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi – így különösen a látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 
Keszü községben négy családban élnek értelmi fogyatékos felnőttek, vak személy nincs, időskorú 
halláskárosodásban, illetve mozgás korlátozottságban többen szenvednek,  
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás)  

 
A Fot 15-16 §.-a értelmében a fogyatékos személy – lehetőség szerint – integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez 
szüksége mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő 
átalakítását. Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. Keszü községben sincs 
másképp. 
Munkaképes korú értelmében károsodott lakosainkat a pécsi Életminőség Fejlesztő Szolgáltatások 
Intézménye (Pécs, Endresz Gy.u. 21.) fogadja. Érzékszervi fogyatékosok és mozgáskorlátozottak az 
érdekvédelmüket is ellátó megyei egyesületektől kaphatnak segítséget a foglalkoztatásban.  
Önkormányzatunk értelmi fogyatékos felnőtteknek tud könnyű, betanítást nem igénylő fizikai munkát 
nyújtani a közfoglalkoztatás keretében, illetve a gazdálkodóknál alkalmi munkavállalással tudnak kiegészítő 
jövedelemhez jutni.  
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

 
Kizárólag a fogyatékosság miatt a foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetés nem adódott.  
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok: néhány, főleg idős korral járó 
fogyatékos számára helyi intézmény, szolgáltatás nem szervezhető, de Pécs város intézményeit 
fogyatékos lakóink is igénybe vehetik. Többen tagjai a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteinek, 
látogatják programjaikat, igénybe veszik a mozgáskorlátozottak környezete akadálymentes átalakításához 
igényelhető támogatást.  

 

 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A jogszabályok a fogyatékkal élők számára plusz  támogatásokat biztosítanak esélyegyenlőségük javítására.  
Ellátási formák:  

• fogyatékossági támogatás:  a súlyos fogyatékosok személyek részére az esélyegyenlőséget segítő, 
havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos 
személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá állapotából eredő társadalmi 
hátrányok mérséklésére.  
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• rokkantsági járadék: aki 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné válik, illetve 80 %-os 
vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást 
részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.  

• közlekedési kedvezmény: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményként 
gépjármű szerzési és átalakítási támogatásban részesíthetők.  

• Parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki: 

- közlekedőképességében súlyosan akadályozott,  
- látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak , autistának , mozgásfogyatékosnak minősül,  
- a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül.  

� Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakellátási formák:  

- szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi  segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

- szakosított ellátási formák: ápolást, gondozás nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon.  

 

 
 
 
 
 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 

száma 
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők 

száma 

2008 21 n.a.  

2009 22 n.a.  

2010 23 n.a.  

2011 n.a. n.a.  

2012 n.a. n.a.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
A településen belül közlekedési akadályok nincsenek, közintézményeink is akadálymentesek 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Keszü Közösségi Ház akadálymentes, a Polgármesteri Hivatal teljes akadálymentesítése folyamatban van, 

elkészülése 2014 tavaszára várható.  

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
Kulturális programokhoz a Közösségi Ház biztosít színteret jó megközelíthetőséggel, sportpályánk szintén 
megközelíthető, terepszintben helyezkedik el, a lakóépületek nagy része földszintes családi ház. Többen 
éltek az akadálymentesítési támogatás lehetőségével mozgáskorlátozott lakosaink közül.  
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
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Nincs információ a kérdésben, de nem jellemző az akadálymentes munkahely. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Süllyesztett járdaszegély, rámpa – ahol szükséges – biztosított. 

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Helyben nem áll rendelkezésre, Pécs város adekvát intézményeit veszik igénybe lakosaink.  
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású intézményben civil fenntartású intézményben  

2008 0     

2009 0     

2010 0     

2011 0     

2012 n.a.     

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

 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

 
Fokozott odafigyelés, személyre szabott segítségnyújtás hivatali ügyintézésekor, kérelmek megírásában 
való segítségnyújtás, 
 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  

alulinformáltság a juttatások tekintetében személyre szabott tájékoztatás  
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
Településünkön több egyesület, civil szervezet működik.  
A  „Keszüért” Egyesület elsősorban a közösségi élet, kulturális, szórakoztató közösségépítő programok terén 
fejt ki tevékenységet. Évente nagy érdeklődés mellett szervezik meg a „Kihívás Napja” rendezvényt, ahol a 
gyermekek és érdeklődő felnőttek részvételével játékos sportprogramok, a Malomvölgyi tó körüli séta 
szerepel. Rendszeresen szerveznek autóbuszos kirándulást bortúrára, illetve a földművelő hagyományok 
megőrzésére arató-versenyt és aratóbált, telente közösségi disznóölést. Az Egyesület tagjai személyes 
részvételükkel segítik a Falunapi rendezvény programjait.  
A „Keszüi Polgárőr Egyesület” a közbiztonság terén nyújt segítséget többek között az idős, egyedülálló 
személyeknek. Gyakoribb éjszaki járőrözéssel fokozzák biztonságérzetüket.  
Megalakulás alatt áll a Keszüi Sportegyesület, amely aerobic-klubként működött eddig, főleg a fiatalabb 
korosztály számára nyújtva testedzési lehetőséget. Gyermek aerobik csoportja rendszeresen fellép a 
falunapi, illetve szomszédos települési rendezvényeket.  
A roma, és hátrányos helyzetűek két egyesülete a célcsoport lakossága számára szervez „Roma-napot”, 
programokat.   
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Keszüben német, roma és horvát nemzetiségi önkormányzat működik, a települési önkormányzattal jó 
kapcsolat épült ki. A Német Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen szervez nemzetiségi jellegű kulturális 
programokat, amelyen az érdeklődő lakosok is részt vesznek. Anyagi hozzájárulással egészítik ki a Falunap 
programjait, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat roma tánccsoportja fellépésével színesíti a rendezvényt. 
Keszü egy műemlék-jellegű épülete a Szent Anna templom, az Önkormányzat a Plébániával szoros 
együttműködést alakított ki. Az Önkormányzat működteti az egyház tulajdonában lévő temetőt is. A 
használaton kívüli paplak épületét közösségi célra, hosszabb távra is önkormányzati használatba adná a 
katolikus egyház, amelynek felújítása tervezéséhez az Önkormányzat szervezi pályázat beadását.  
 

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

 
Szoros kapcsolat alakult ki a közös hivatalt fenntartó Gyód és Kökény Községek Önkormányzataival. Keszü 
és Gyód község közös beruházásában készült el a két község szennyvízhálózat beruházása. Jelenleg 
folyamatban van a vízhálózat II. betáplálásának megvalósulása a kökényi hulladéklerakó projekt kapcsolódó 
beruházásaként. Mindez közelebb hozza egymáshoz a települések lakosságát, egymás közösségi 
rendezvényeit látogatva jobban megismerik lakosaink mikro-környezetük településeit. Aktívan vesz részt 
Keszü Polgármestere a Pécsi Agglomerációs Társulat munkájában is. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A roma nemzetiségi önkormányzat a roma lakosság – mint esélyegyenlőségi célcsoport – érdekeinek 
képviseletére, kulturális hagyományainak őrzésére jött létre. Tevékenységükkel hozzájárulnak a társadalmi 
integrációhoz, a gyermekek tanulmányi versenyei szervezésével a jobb eredményekre törekvéshez. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A roma egyesületeknek, illetve az idősek klubjának tevékenysége az esélyegyenlőségi célcsoportra irányul.  
 
 

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

 
Nem releváns. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 
Az esélyegyenlőségi program előkészítésekor nagy figyelmet fordítottunk a minél pontosabb adatgyűjtésre, 
amely során a nemzetiségi önkormányzatokat, ellátó intézményeket, védőnőt, családsegítőket és a helyi 
egyesületeket is bevontuk. Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere a személyes 
megbeszélésre, kapcsolattartásra épült, nemcsak az adatgyűjtésben, hanem az egyes esélyegyenlőségi 
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárásában, valamint az elkészült dokumentum véleményezésében.  
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

 
A program készítésében érintett célcsoportokkal kapcsolatos nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek 
képviselőivel a programot ismertettük, véleményüket, észrevételeiket a tervezetbe beépítettük. Az 
elkészült program részben Keszü Község Önkormányzata honlapján www.keszu.hu címen, illetve a Keszüi 
Közös Önkormányzati Hivatalban – ügyfélfogadási időben – megtekinthető, így a lakosság hozzáférése 
biztosított az esélyegyenlőségi folyamatok, tevékenységek megismerése és megvalósítása terén.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 

Célcsoport 

problémák beazonosítása, rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

� Alacsony jövedelem 
� Munkanélküliség 
� családok anyagi gondjai 

� Többirányú segélyezés 
� Közfoglalkoztatás 
� gyermekétkeztetésbe vontak számának 

növelése 

Gyermekek 
� szünidei programok hiánya 
� gyermekszegénység 

� Közösségi Házban programok 
szervezése 

� Ruha-, és élelmiszer-juttatás, 
gyermekvédelmi támogatások. 

Idősek 

� orvosi rendelő megközelítése 
� számítógép-, internet-kezelés 

nehézségei 
� szociális ellátásokról, szolgáltatásokról 

információhiány 

� akadálymentesítés Leader-pályázat 
megvalósítás során 

� tanfolyam szervezése jelentkezők 
esetén 

� tájékoztatási formák bővítése 

Nők 
� gyermekek bölcsődei, óvodai 

elhelyezési problémái 
� családon belüli erőszak 

� a kérelem menedzselése, ellátó 
intézmény keresése 

� Polgárőr Egyesület által tartott 
megelőző tanácsadás 

Fogyatékkal 
élők 

� foglalkoztatáshoz jutás nehézségei 
� alulinformáltság a juttatások 

tekintetében 
� közintézmény megközelítés 

� közmunkaprogramba való bevonás 
� személyre szabott tájékoztatás 
� Polgármesteri Hivatal teljes 

akadálymentesítése 

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Foglalkoztatási mutatók javítása 
Keszü Község Önkormányzata,  
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Munkaügyi 
Központja 

Gyermekek Szünidei programok szervezése  Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

Idősek 
Akadálymentesítés 
Informatikai tanfolyam  

Keszü Község Önkormányzata 
Közösségi Ház programszervezője  

Nők Foglalkoztatási mutatók javítása  
Keszü Község Önkormányzata, 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pési Járási Munkaügyi 
Központja  

Fogyatékkal élők 
Információhoz jutás javítása  
Akadálymentesítés  

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai  
Keszü Község Önkormányzata 
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Jövőképünk 

 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák társadalmi integrációja megvalósult, mivel beilleszkedtek a 
közösségbe nincs roma kérdés és diszkrimináció, mindenki tekintettel van környezete tisztaságára, 
kulturáltságára, mások jogos érdekeire és azt tiszteletben tartja.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők száma csökkenjen, mindenki találjon képességeinek, 
végzettségének megfelelő munkát, amelynek bérezése elég legyen a megélhetéshez.  
Kiemelt területnek tartjuk, hogy a gyerekek egészséges környezetben, nyugodt családi körülmények között 
éljenek. Nevelésük- oktatásuk során elsajátítsák és betartsák a közösségi normákat, versenyképest tudást 
szerezzenek iskoláztatásuk során.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek helyzetére, problémáik megoldásában segítséget nyújtunk.  
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, a családon belüli erőszak szankcionálását, a női részmunkaidő-
vállalás munkahelyi feltételeinek megteremtését, munkanélküliségük csökkentését.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közlekedésének megkönnyítésére intézményeink 
akadálymentesítésével.  
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

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

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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 egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja 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 éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 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 vagy annak 

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

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

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

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
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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 HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I. Keszü község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Keszü község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része 
az Intézkedési Terv) megvitatta és 72/2013 (XII.16.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
Keszü Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


