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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Dávod Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 
 
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  
 
mélyszegénységben élők,  
romák,  
gyermekek,  
nők,  
idősek, 
fogyatékkal élők és 
halmozottan hátrányos helyzetűek. 
 
Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom 
különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó különösen az alábbi stratégiák: 
 
 „Legyen jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse 
a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke 
 
Idősügyi Nemzeti Stratégia 2009- 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Idősügyi Nemzeti Stratégia című stratégiai programot (81/2009. (X. 2.) 
OGY határozat). Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglalt 
célkitűzéseket, prioritásokat, preferenciákat képviselje és érvényesítse jogalkotó és végrehajtó 
tevékenysége során, kiemelve az időseket érintő kormányzati döntéseket, programokat és cselekvési 
terveket. Az Idősügyi Nemzeti Stratégiában foglaltak összhangban vannak az ENSZ alapelveivel, az Európai 
Unió törekvéseivel, a Társadalmi Befogadásról szóló közös Memorandummal, a Lisszaboni Stratégiával, a 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, 
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Berlini Nyilatkozattal, az AGE vezérelveivel, az Európai Szociális Chartával, a magyarországi Idősügyi 
Chartával, valamint az Európai Bizottság Közleményével, melyet a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és a 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett. Összhangban van az Öregedésről szóló Madridi Nemzetközi 
Cselekvési Tervvel, az ENSZ Egészségügyi Szervezete, a WHO által 2001-ben publikált, az idősügyi politikát 
meghatározó alapdokumentumával, melynek címe az Aktív Időskor (Active Ageing – Policy Framework) is. 
Az Európai Unió Szociálpolitikai Ütemterve célkitűzésként határozza meg a humánszolgáltatások 
modernizálását és fejlesztését a társadalmi és demográfiai struktúrák változásaira adott válaszként úgy, 
hogy a védelem szerepe produktív tényezőként jelenjen meg. A magyarországi időspolitika egyik 
legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak diszkriminációjának megszüntetése és 
esélyegyenlőségének megteremtése. 
Ma még sok idősebb ember ki van téve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, 
egészségi problémák, hozzáférés az ellátásokhoz. A társadalmi részvétel azt is jelenti, hogy az egyén milyen 
mértékben, milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel képességeit, tudását, egyéniségének 
sajátos adottságait más emberek, szűkebb vagy tágabb közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, 
illetve milyen mértékben veszi igénybe mások adottságait saját élete alakításában. Ebben az értelemben a 
társadalmi részvétel, illetve a közösségileg aktív lét azt feltételezi, hogy az egyén tevőlegesen befolyásolja 
nemcsak saját maga, hanem a különböző közösségek életét, hozzáadja tudását, normáinak érvényesítését, 
munkáját, bizalmát, egyéniségének színét, jellegét a közösség egészéhez. 
 
Az EU 2020 stratégia 
Az EU 2020 stratégia az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben 
megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós 
növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és 
befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban 
a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható 
intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és 
társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt 
jelent. 
 
Nemzeti Reform Program 
A Nemzeti Reform Program: Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami 
szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az 
uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a 
kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok 
azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen 
költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete 
javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011–2020) 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok 
megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó 
problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú 
elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja 
előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a 
gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, 
közigazgatási elképzelésekre. 
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Nemzeti Drogellenes Stratégiáról (2013–2020) 
Az Országgyűlés 2013-ban fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia című stratégiai programot 80/2013. 
(X. 16.) OGY határozatát mi szerint: „Sajátos probléma a roma kisebbséghez tartozók lelki egészségének 
védelme, a szerfogyasztásból eredő problémáik megelőzése és kezelése. A hiányzó szakemberek pótlását 
segítő ösztönző rendszer kialakításával meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a ma még hátrányos 
helyzetű, ellátatlan térségekben is hozzá lehessen férni a lelki egészség megőrzését, a betegségek 
kezelését biztosító szolgáltatásokhoz. Elsősorban a kistelepülésen élők és a veszélyeztetettek érdekében 
újszerű szervezeti megoldások is megfontolandók, például az egészségügyi alapellátásban dolgozók 
bevonása a szerhasználókkal kapcsolatos különböző gondozási feladatokba.” 
 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) 
A Kormány 1744/2013. (X17.) sz. Korm. határozatával fogadta el a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról 
szóló stratégiáját, mely Bács-Kiskun megye tekintetében különös jelentőséggel bír. „Klasszikus értelemben 
vett kiterjedt tanyavilágról, amelynek hazánkban három típusát különböztetünk meg (életvitelszerűen 
lakott, gazdálkodásra használt vagy idényjelleggel, hétvégi házként funkcionáló), igazán csak Csongrád, 
Békés és Bács-Kiskun megye területéin beszélhetünk. Ezekben a megyékben jellemző az előzőekben vázolt 
mindhárom tanyatípus együttes jelenléte is, és negyedikként idesorolhatók a jelentős számban található 
lakatlan, elhagyott tanyaépületek, volt TSZ majorok. A biztonság és a köznyugalom fenntartása ezeken a 
területeken már századokkal ezelőtt is speciális módszereket igényelt. 
A lakott tanyák többségében idős, illetve egyedülálló, hátrányos helyzetű személyek, családok élnek. A 
külterületen, különösen a tanyavilágban élő népesség érzékenyebben reagál a bűnügyi helyzet 
változásaira, sőt más társadalmi rétegektől eltérően, sajátos helyzetükből fakadóan jobban igényli az állam 
szolgáltató gondoskodását.” A stratégia intézkedéseket is megfogalmaz: „Össze kell gyűjteni azon 
szervezeteket, amelyek hátrányos helyzetű, különösképpen roma fiatalok számára működtetnek 
felzárkóztatási programokat. Meg kell vizsgálni, hogy az összegyűjtött (főképpen játszóházakban, 
tanodákban, közösségi tereken működtetett) programokba a bűnmegelőzési (áldozattá és elkövetővé 
válást megelőző) ismeretek, szociális kompetenciafejlesztő játékok integrálhatók-e, ki kell dolgozni a 
módszertanát annak, hogy az áldozattá és elkövetővé válást megelőző ismeretek és szociális 
kompetenciafejlesztő játékok hogyan integrálhatók be a már futó programokba, és az arra alkalmasakba 
be kell illeszteni ezen ismeretek oktatását.” 
 
Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia  
Az Országgyűlés 18/2013. (III.28.) sz. határozatával fogadta el a Nemzeti fenntartható fejlődés 
Keretstratégiáról szóló határozatát. „ A hátrányos helyzetű csoportok segítése (önkéntesség) az 
újraelosztás növekedése nélkül járul hozzá e csoportok helyzetének javításához, emellett pedig kapcsolatot 
teremt az eltérő környezetben élő emberek között, erősítve a társadalmi szolidaritást. Az egyéb jellegű 
társadalmi intézményekben (pl. klubok, egyletek) vállalt önkéntes tevékenység növekedése szintén a 
társadalom tagjai közötti kapcsolatokat, a közösségi összetartozást erősíti, amely közvetett módon 
hozzájárul a demokratikus döntéshozatalban rejlő értékek szélesebb körű felismeréséhez is. Az ilyen 
tevékenységek végzése önmagában jó például szolgálhat a szélesebb csoportok számára, azonban a 
családok keretében lehetőség nyílik ezeknek az értékeknek a nemzedékek közötti továbbadására is… Az 
egészségtudatos életmód számtalan módon kapcsolódhat a különböző tevékenységi körrel rendelkező 
társadalmi szervezetek tevékenységéhez, így egyebek mellett a természetvédelemhez, a sporthoz vagy a 
szociális ügyekhez (pl. gyermekek, idősek, hátrányos helyzetű csoportok segítése) is. A Keretstratégia ezért 
ajánlja az egészségtudatos magatartásminták megjelenítését a szervezetek alapvető tevékenységének 
végzése során… A gyermekszegénység csökkentése érdekében fontos a lehető legkorábbi életkorban 
történő beavatkozás, vagyis a 0-3 éves korosztály és szüleik számára lehetővé tenni az egészségügyi, 
gondozási, fejlesztési, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a szülői kompetenciák erősítését. Ehhez 
a helyben elérhető szolgáltatások együttműködésének erősítése szükséges. A későbbi életkorban a 
hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása, majd hozzáférésük a minőségi, integrált 
oktatáshoz a sikeres iskolai karrier megalapozása és a lemorzsolódás csökkentése érdekében 
elengedhetetlen…A leszakadó társadalmi csoportok – különösen a romák – és térségek kiemelt kezelése, a 
szegénység csökkentése a kormányzat által nemcsak az emberi erőforrások fejlesztése, hanem a 
társadalmi integráció szempontjából is fontos. A leszakadó térségek lakosainak az alapvető infrastruktúra 
hiányában kevés esélyük van a kitörésre a mélyszegénységből, a munka hiánya pedig a társadalmi élet 
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minden területén (pl. értékrendszer, kultúra) a szegregációt erősíti. A mélyszegénység aláássa a társadalmi 
igazságosság érvényesülésébe vetett hitet is. Az e térségekbe irányuló, megfelelően tervezett komplex, 
többek között oktatási és képzési, egészségügyi, gazdaságfejlesztési, valamint lakhatási programok ezért a 
társadalmi összetartozást is szolgálják… A társadalmi kirekesztettség mérséklését  és a 
 munkahelyteremtést célzó programok indításával (például a közszolgáltatások javításával) lehetőség nyílik 
a munkába bevonható polgárok körének növelésére. Ez amellett, hogy erősíti a társadalmi kohéziót, 
hozzájárul a humántőke növeléséhez, illetve az eltartottak számának csökkentéséhez, ezáltal a gazdasági 
tőkét is erősítve.” 

 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Az Országgyűlés 15/2015. (IV.7.) sz. határozatával fogadta el az Országos Fogyatékosságügyi Programról 
szóló határozatát, melyben felkéri a Kormányt, hogy jogalkotó és végrehajtó tevékenységében 
érvényesítse a Programban elfogadott elveket, feladatokat és célkitűzéseket, dolgozzon ki 2015–2018. 
évekre vonatkozó Intézkedési Tervet, számoljon be a célkitűzések megvalósulásáról az Országgyűlésnek. 
Az Országgyűlés felkéri a kormányzati és civil szervezeteket, hogy egyenek meg mindent a Programban 
megfogalmazott célok megvalósításáért, a tömegtájékoztató szervek vezetőit és munkatársait, hogy 
vállaljanak részt a Program megismertetésében, a fogyatékos személyeket arra, hogy közösségi, helyi, 
kistérségi, megyei, regionális és országos szinten vállaljanak aktív és kezdeményező szerepet saját jogaik 
biztosításában, vegyenek részt a sorsukat érintő kérdésekben. 
Felkéri továbbá a felelős minisztert, hogy a programot tegye közzé az általa vezetett minisztérium 
honlapján felolvasó szoftverekkel használható elektronikus formában, magyar jelnyelven és könnyen 
érthető formátumban, továbbá  a látássérültek érdekképviseletét ellátó országos szervezeten keresztül 
Braille-formátumban. 
 
 
 

A település bemutatása 
 
 

Dávod község Bács-Kiskun megye déli részén a Bajai Járásban helyezkedik el, a déli határtól 8 kilométerre, 
az 51-es főút mellett. 
 
Dávod története: 
 
Dávod községet Dávid herceg - I. András király fia- alapította meg Daud elnevezéssel a régi Bodrog 
vármegye területén, ahol templomot építtet.  
A török időket túlélte a falu, de lakosainak nagy része a mocsarakban keresett menedéket. 
1762-ben 100 római katolikus felekezetű magyar család érkezik a Felső-Magyarországról. 
A templomot 1779-ben építették, 1870-ben kapja meg a község a postaállomását. 
1876-ban a Sziget a pécsi püspökség igazgatása alá kerül. 
Ekkoriban nevezi el a szigeti részt Püspökpusztának, melynek 1911-12-ben templomot is építenek. 
Püspökpuszta egészen 1951-ig Mohácshoz tartozik, (mint püspöki birtok), csak ezután csatolják Dávodhoz. 
A falu mai nevét 1905. január elsején kapja meg, azóta viseli a Dávod  nevet. Korábbi nevei: Dautova, 
Davotháza. 
Az 1956-os jeges ár elpusztította a teljes püspökpusztai lakásállományt, illetve lerombolta az összes 
környező tanyát. A tanyasiak a faluban telepedtek le, ahol új utcák épültek fel. 

Az 1960-as években a lakosság zöme a helyi Augusztus 20. Mg. Tsz-ben dolgozott és akkor 3500 fő élt a 
községben. 

(forrás: wikipédia) 
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Nevezetességei  

Dávodi Strandfürdő. A dávodi gyógyvíz 38 °C-os hidrogén-karbonátos, fluoridos hévíz, amely összetételénél 
fogva fürdőkúraként nőgyógyászati és mozgásszervi megbetegedések (reumás fájdalmak, gerincbántalmak) 
gyógyítására, sérülések utókezelésére alkalmas. Ivókúraként fogszuvasodás meggátolására és 
emésztőrendszeri betegségek kezelésére ajánlott.  A fürdő a nyári időszakban tart nyitva. 

A Baja-Bezdáni-csatorna (más néven Ferenc-tápcsatorna) Magyarország déli részét és Szerbia északi részét 
összekötő, gazdag történelmi múlttal rendelkező, nemzetközi gazdasági és műszaki jelentőségű csatorna. 
Magyar oldalon, Bajánál ágazik ki a Sugovicából és 44,8 km-rel délebbre Szerbiában, Bezdánnál a Sebesfoki 
zsilipnél torkollik be a Ferenc-csatornába. Magyar területen a hossza 32,2 km, Szerbiához 10,6 km tartozik, 
2 km hosszban határt képez. A csatorna részben egykori holt Duna-ágak nyomvonalában, részben 
mesterséges, ásott medrekben kialakítva halad. Dunai kitorkollásánál helyezkedik el Magyarország egyik 
legjelentősebb vízi építménye a Deák Ferenc zsilip. Baja, Szeremle, Bátmonostor, Nagybaracska, Csátalja, 
Dávod, Hercegszántó települések közigazgatási területein halad át, Baja, Nagybaracska, Dávod esetében 
belterületeket érintve. A kajakos túrizmus kedvelt színtere. 

A Dávodi Földvári-tó  természetvédelmi terület, Mohács-szigeten Dávod településtől nyugatra található. 
Nevét a tőle nyugatra lévő Földvár-dombon álló, ősi földvárról kapta, melynek nyomai máig fellelhetők. 
Országos jelentőségű természetvédelmi terület, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság felügyelete alatt 
áll. A néhol kiszélesedő, máshol keskenyebb nádfallal övezett tó és környéke igen gazdag vízi világnak 
biztosít élőhelyet. Több mint 100 védett madárfaj fészkel a területen, valamint számos további faj használja 
táplálkozó-, vonuló-, és pihenőhelyéül. Többek között olyan ritkaságok is fészkelnek itt, mint a cigányréce, 
a barna kánya, a réti sas. 

(forrás: wikipédia) 

 

Gazdasági háttér: 
 
Dávod község történelmét a mezőgazdaság határozta meg az elmúlt évszázadban és jelenleg is. A 
rendszerváltás óta átalakultak a tulajdonosi viszonyok. Több mezőgazdasági vállalkozás, elsősorban az 
Augusztus 20 Mg. Zrt. foglalkoztatja a legtöbb személyt településünkön. A megszűnt termelő üzemek 
(Gemenc Rt., varroda, raklapgyártó) helyébe nem léptek új hasonló nagyságrendű cégek, ezért a 
munkanélküliek száma jelentősen megnőtt. Az újonnan alakuló kisvállalkozások jövedelemtermelő 
képessége jóval alacsonyabb, mint az előzőekben említett üzemeké. A Dávodi Fürdő - Fortuna Hotel – 
Kemping - Szabadidő Központ közel 50 személynek biztosít munkalehetőséget, de sajnos csak a nyári 
szezonban. Amennyiben az elkövetkezendő években megindul az idegenforgalom fejlődése, akkor újabb 
családok kerülhetnek vissza a foglalkoztatási körbe. Külön kiemelném a megváltozott munkaképességűek 
üzemét, melyben 15 személy dolgozik.  Jelentős azoknak a száma, akik Baja munkahelyeire naponta 
ingáznak. A községben működő családi vállalkozások földműveléssel foglalkoznak, jelentős az őstermelői 
igazolvánnyal rendelkezők száma.. A kisebb vállalkozók egyáltalán nem vagy csak kis létszámú 
munkavállalót foglalkoztatnak. 
A keresetek alacsonyak, a legtöbb munkahely munkaerő megtartó képessége bizonytalan, így stabil 
egzisztenciát nem jelenthetnek. Sajnos gyakori a munkanélküli családtag, többen alkalmi munkából, vagy 
munkanélküli járadékból élnek. 
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Közszolgáltatások: 
A község teljes területén elérhető az elektromos áram, és a földgáz. 

Az ivóvízrendszer kiépítettsége is közel 100%-os. 

A településen 2014. évben elkészült a szennyvízcsatorna hálózat. 

A községben kiépített a vezetékes telefonhálózat, illetve a kábeltelevíziós hálózat, mindkét hálózaton 
nyújtanak TV, internet és telefonszolgáltatást, ezen kívül vezeték nélküli internet hálózat is elérhető. 

Szervezett a szemétszállítás. 

A tömegközlekedés közúton a menetrendszerinti autóbuszjáratokkal megoldott, a vasútvonal 1973-ban 
megszűnt. 
 

Népesség 
Dávod község népessége az elmúlt évtizedben több, mint 10%-al csökkent. A népesség fogyásának 
elsődleges oka az alacsony, csökkenő születési arány és az elköltözés (a fiataloknak nincs 
munkalehetősége).  A népesség korösszetétele is megváltozott az elmúlt évtizedekben. A község 
népességének csökkenését erősítette az üzemek bezárása, vállalkozások megszűnése. Dávod 
népességének, akárcsak az ország népességének elöregedése következtében egyre inkább megnövekszik a 
szociális szolgáltatások iránti igény.  

 

Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő 
(TS 0101) Változás 

2015 1 939   
2016 1 927 99% 
2017 2 023 105% 
2018 1 975 98% 
2019 1 962 99% 

 
 

(1. számú táblázat) Forrás: Önkormányzati adatok) 
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Állandó népesség (a 2019-es év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301) 1 
049 997 2 046 51,27% 48,73% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 16 25 41 % 
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 93 114 207 4,55% 5,57% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 20 28 48 0,98% 1,37% 
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 529 571 1 100 25,86% 27,91% 
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 81 84 165 3,96% 4,11% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 326 200 526 15,93% 9,78% 
 

 

 
(2. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 

 
(3. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 
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A demográfiai adatok vizsgálata során (lásd: 4.-5. számú táblázat) jól érzékelhető, hogy a település 
népesség korösszetétele, vagyis az öregedési indexe folyamatosan nő, egyre többen, egyre nagyobb 
arányban vannak az idősebb korúak, a 14 év alatti gyermekek száma az utóbbi évek emelkedő tendenciája 
után most ismét csökkenést mutat. 
 
   Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

2015 460 225 204,44% 
2016 474 218 217,43% 
2017 495 220 225,00% 
2018 507 216 234,72% 
2019 526 207 254,11% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 

 
(4. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 
A demográfiai adatok vizsgálata során (lásd: 4.-5-6. számú táblázat) jól érzékelhető, hogy a település 
népesség korösszetétele, vagyis az öregedési indexe folyamatosan nő, egyre többen, egyre nagyobb 
arányban vannak az idősebb korúak, illetve egyre kevesebben, egyre kisebb arányban a fiatalabbak. A 
településen a halálozások száma minden évben meghaladja a születések számát. A gazdasági válság 
hatására megnövekedett az elvándorlások száma melynek magyarázata, hogy a fiatal korosztály egy része 
munkalehetőség hiánya miatt elhagyta a települést, ugyanakkor az idősebb népesség száma az 
idevándorlással növekszik, mert sok idős korú választja Dávodot lakhelyének a fürdője, illetve jó környezeti 
adottságai miatt. 
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Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS odavándorlás 0601) 

Elvándorlás 
(TS elvándorlás 0601) Egyenleg 

2015 50 49 -1 
2016 70 59 -11 
2017 118 28 90 
2018 39 61 -22 
2019 41 40 1 

 

 
 

(5. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 
 

 

Év 
Élve születések 

száma 
(TS 0701) 

Halálozások száma 
(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

2015 20 41 -21 
2016 17 23 -6 
2017  15 21  -6 
2018 11 37 -6 
2019 12 26 -6 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 

 
(6. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 
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Gazdaság 
 
A Bács-Kiskun déli szegletében fekvő, döntően mezőgazdasági jelleggel rendelkező, határ menti 
településként, megfelelő közlekedési infrastruktúra hiányában Dávod nem vonzó a termelő beruházások 
számára. Fejlődésében idegenforgalmi, turisztikai, kereskedelmi, vendéglátási szempontból viszont 
meghatározóak lehetnek a jó környezeti, természeti adottságok, valamint a határforgalom várható 
bővülése. 
 
A munkaképes korú lakosság 77,5 %-a a mezőgazdaságból, 5,5 %-a iparból, 2,8 %-a kereskedelemből és 
14,2 %-a egyéb tevékenységből él. 
 
A település legnagyobb foglalkoztatója a helyi mezőgazdasági részvénytársaság és a fürdő.  A térségben a 
szántóföldi termények közül a búza, kukorica, napraforgó emelhető ki.  
 
A könnyűipari tevékenységet kizárólag a megváltozott munkaképességűek üzeme folytat. Az építőipart 
néhány kisebb vállalkozás képviseli. 
 

Értékeink: 
 
 a település természeti fekvése és a határ közelsége kedvező, 
 a település külterületének jelentős hányada alkalmas mezőgazdasági termelésre, 
 a település az 51. számú főúton jól megközelíthető, 
 a Dávodi fürdő jelentős idegenforgalmi potenciállal rendelkezik 
 a munkanélküliségi ráta az országos átlag alatti, 
 az önkormányzat vezetői elkötelezettek a település fejlesztése iránt, 
 meghatározó jelentőségűek a helyi civil szervezetek, 
 művelődési ház (közösségi színtér) és könyvtár működik, 
 a településen polgárőrség működik, 
 háziorvosi-, házi gyermekorvosi szolgálat és gyógyszertár működik a településen, 
 szelektív hulladékgyűjtési lehetőség van a település négy pontján. 
 
A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00013 projekt keretében Dávod Önkormányzat, Bátmonostor Községi 
Önkormányzat, Csátalja Község Önkormányzata, Dunafalva Községi Önkormányzat, Szeremle Községi 
Önkormányzat, Vaskút Nagyközségi Önkormányzat konzorciumot alkotva az Európai Szociális Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatást nyert a helyi identitás és kohézió 
erősítését szolgáló programok megvalósítására. 
 A projekt célja, hogy a konzorciumban lévő településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, 
amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a 
helyi identitás és a társadalmi kohézió.  
A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozásában aktív szerepet játszó 
nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi lakosok kezdeményezéseit, fejlesztéseit, fenntartóságot 
célzó, dinamizáló eszközökkel kell támogatni, amelyre a jelen projekt megvalósítása biztosít fejlesztési 
forrást. A közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából 
adódóan várhatóan erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül a helyi lakosokkal való 
kapcsolati hálója. 
 

Küldetésünk: 
  
Egy fenntartható település, mely munkát, megfelelő életszínvonalat biztosít a lakosság számára a 
mezőgazdasági lehetőségek kiaknázásával, marketingjének támogatásával, az idegenforgalom 
fejlesztésével, a kulturális értékek népszerűsítésével, melynek célja az elvándorlások számának csökkenése. 
A roma lakosság foglalkoztatottságának elősegítése. A foglalkoztatottságot, a cigányság létbiztonságát 
erősítő, kirekesztettségét kölcsönös erőfeszítésekkel, fokozatosan gátló és feloldó hosszú távú politikára 
van szükség.   
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A képviselő-testület döntéseivel közreműködik munkahelyteremtés feltételeinek elősegítésében.  

Az önkormányzat feladat-ellátási szerződéssel, vállalkozási formában biztosítja a háziorvosi szolgálat 
ellátását, a fogászati ellátást, a házi gyermekorvosi ellátást és központi orvosi ügyeleti ellátást. 
Szolgáltatóként, közalkalmazotti jogviszony keretében biztosítja a védőnői szolgálatot.  

A képviselő-testület a szociális törvényben és a rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni 
támogatásokat nyújt az arra rászorulóknak.  Éves költségvetésében garantálja a különböző támogatási 
formáknál a központi támogatás kiegészítéséhez szükséges sajáterőt.  

Az önkormányzat társulási együttműködés keretében gondoskodik a gyermekjóléti szolgálat fenntartásáról 
és működtetéséről. A szolgálat bevonásával működteti a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Ennek 
tapasztalatait is figyelembe véve, ha szükséges felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét. A Polgármesteri 
Hivatalon keresztül gondoskodik arról, hogy minden rászoruló gyermek hozzájusson az őt megillető 
kedvezményekhez, támogatásokhoz. 

Az önkormányzat a tulajdonában álló művelődési ház, közösségi színtér fenntartásával, tárgyi, műszaki 
feltételeinek javításával és közösségi célú ingyenes használatba adásával biztosítja, hogy a lakosság 
önszerveződő közösségei megfelelő körülmények között működhessenek. A képviselő-testület a szervező 
személyétől függetlenül, ingyenes közterület használattal is támogat minden olyan kulturális programot, 
amely a lakosság széles körű érdeklődésére is számot tart. 

Az önkormányzat a költségvetésében elkülönített forrásból alkalmanként minden korcsoport igényeihez 
igazodó kulturális programokat, rendezvényeket, színházi előadásokat szervez, illetve támogatja a 
szervezőt. A művelődési ház teret ad az intézményi és civil szervezésű programoknak, rendezvényeknek is.  

A képviselő-testület a roma nemzetiségi önkormányzat számára a működéshez szükséges valamennyi 
feltételt biztosít. 

A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal: 

 Településünkön néhány év kihagyás után a 2019. október havi választások óta újra működik roma 
nemzetiségi önkormányzat. A roma nemzetiségi önkormányzat célja, hogy minél jobban kihasználják a 
pályázati forrásokat a településen élő roma nemzetiségű emberek érdekében végzett fejlesztések és széles 
körű programok terén. További cél a település önkormányzatával jelenleg is tartó jó partneri viszony 
fenntartása. A roma nemzetiségi önkormányzat fő célcsoportja a gyermekek. Többek között ingyenes 
ruhaosztást, mikulásnapi ajándékozást szerveznek és igyekeznek együttműködni nem csak az 
önkormányzattal, de a helyi oktatási intézményekkel is. 

 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Dávod település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
 a diszkriminációmentességet,  
 szegregációmentességet, 
Az önkormányzat a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 

 

A 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 szabályozzák: 
 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.) 
 Dávod Önkormányzata 3/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben 

nyújtható helyi szociális ellátásokról  
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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 A Dávodi Forrás Általános Iskola Esélyegyenlőségi Programja: A Intézményi Esélyegyenlőségi Program 

célja, hogy biztosítsa az oktatási intézményben a szegregációmentességet, és az egyéni bánásmód 
elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 
biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását az 
iskolában tanuló hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálására, az esélyegyenlőség 
előmozdítása érdekében.   

 
 A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján 

az aktív korúak ellátásában részesülő személy, aki a rendelet alapján rendszeres szociális segélyre 
jogosult a folyósítás feltételeként köteles együttműködni a Gondozási Központtal. 

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve 2010: Dávod Fenntartható Fejlődésének 
Programja a társadalom-környezet-gazdaság komplex rendszerének elemzését és a fenntartható 
fejlődés elérését szolgáló cél- és eszközrendszert foglalja magában. A fenntartható fejlődés 
megvalósítása úgy lehetséges, ha megtesszük a HFT- ben megfogalmazott lépéseket, melyek 
szükségesek a folytonos szociális jobblét eléréséhez környezetünk állapotának veszélyeztetése 
nélkül. 
 

 Dávod Község Önkormányzatának gazdasági programja a 2014-2019. évekre: A gazdasági program 
az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével - a térségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az 
önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését 
szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 
munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika 
célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldásokat.  

 
 Dávod Község Településfejlesztési Koncepciója: A koncepció a települési érdekek érvényre 

juttatása céljából, a település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a 
település természeti adottságaira, gazdasági, szociális- egészségügyi és pénzügyi szempontjaira 
épülő településfejlesztési elhatározásokat, döntéseket foglalja rendszerbe. 

 
 Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója, költségvetési rendelete: A pénzbeli 

ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerültek a jegyző hatásköréből. 2015. 
március 1-jétől csak a települési támogatást tartalmazza az önkormányzat költségvetése. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

 
 A Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Beszámolója Dávodról: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a 

gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A 
szolgálat az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult lakóhelyén, 
tartózkodási helyén biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat az egészségügyi és nevelési-oktatási 
intézményekkel, ill. szolgálatokkal összehangoltan végez szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat. 

 
 A Családsegítő Szolgálat Szakmai Beszámolója Dávodról: A szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszer legfőbb célja a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi,- kistérségi,- települési 
különbségeinek, egyenlőtlenségeinek felszámolása. A helyi társadalom, szociális, közéleti és 
közösségi problémáinak feltárása és azok megoldásában való segítség nyújtása. Az intézmény célja, 
hogy a működési területén élőknek segítséget nyújtson a szociális munka különböző formáiban, 
abban, hogy kivédjék a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatásokat, illetve abban, hogy képessé 
váljanak a különböző problémáikat önállóan is megoldani. 
 

 Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás Szakmai Beszámolója: Az intézmény két 
településen (Dávod és Dunafalva) a szociális alapszolgáltatások közül szociális étkeztetést, házi 
segítségnyújtást, idősek nappali ellátását működteti.  

 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 Dávod Község Polgármesteri Hivatala Vizuál Regiszter adatai 
 Önkormányzati gazdálkodási adatok 
 Teir: interaktív kereső, elemző 
 KSH Tstar adatai 
 Helyi adatgyűjtés 
 Általános iskola igazgatója 
 Óvoda vezetője 
 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
 
Dávodon a lakosság és a helyi vállalkozások teherviselő képessége korlátozott, az általános gazdasági 
helyzet romlásával a túlnyomó többség számára a megélhetés és a fennmaradás egyre nehezebb.  A 
településen létminimum alatt élő személyek száma viszonylag magasnak mondható. Lakásfenntartási 
támogatásban részesülők száma 2019. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 60 fő,  
míg aktív korúak ellátásában nagyságrendileg 100 fő részesült. A lakosság eladósodottságára utaló adat, 
hogy a községben a védendő fogyasztók száma körülbelül 60 fő. 
A településen élők vagyoni helyzetét tükrözi, hogy a Dávodon lévő 1076 db lakásból igen magas a döngölt 
föld falazatú házak aránya. A Püspökpusztai részen illetve a falu 1956 után épült részein téglából készült 
házak állnak. 
 
Dávodon körülbelül 80 fő roma nemzetiségű személy él. 
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A roma népességre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok a népesség saját bevallásán alapulnak. A 
népszámlálási adatok sokszor nem nyújtanak kellően pontos információt ezen kisebbség lélekszámának 
alakulásáról. A roma lakosság szociális helyzetére nincsenek pontos adatok, azonban megállapítható, hogy a 
roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, 
foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya2 
 
A foglalkoztatást nézve a helyben dolgozók többsége vállalkozásokban, alkalmazotti körben, a 
szolgáltatásokban, a kereskedelemben, idegenforgalom területén dolgozik. Egyre jelentősebb a külföldön 
munkavállalók száma is.   A településen a hivatalos munkanélküliek aránya az országos átlaghoz hasonlóan 
alakult. 2019-ben a regisztrált munkanélküliek száma 40 fő. A munkanélküliek száma csökkenő tendenciát 
mutat a gazdasági válságot követően. (lásd: 6. számú táblázat) mely köszönhető a Munkaügyi Központ 
támogatásának, hiszen számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni.(pl: 
képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.) A 
foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (pl. romák) egyre tartósabban 
szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel 
elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét.  
 
Regisztrált munkanélküliek száma  

    2015 2016 2017 2018 2019 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen fő 110 71 47 39 40 

 

                                                           
2 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők számára, 
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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(7. számú táblázat) (forrás TeIR, KSH Tstar) 

 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek3 foglalkoztatottsága 

 
Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás utáni piacgazdasági átalakulás egyik vesztese a roma 
népesség a megszűnő szakképzetlen munkaerőt igénylő munkahelyek csökkenésével. A roma származású 
munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi központ számos 
eszközzel és munkaerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Az Önkormányzat a közhasznú 
foglalkoztatás maximális kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket. Szociális rendeletével az 
Önkormányzat folyamatosan együttműködésre serkenti a roma lakosságot, a szociális, egészségügyi 
intézményekkel együttműködve törekszik a romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási 
körülmények biztosítására, a testi-lelki egészségük megőrzése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére. A 
község vezetősége feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlőségének 
javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését. Az oktatási intézményekkel együttműködve 
minimálisra csökkent a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű munkanélküli illetve csökkenő tendenciát 
mutat a 8 általános iskolai végzettségű munkanélküli. 
 

Év 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 
2015 110 3 2,7% 40 36,4% 67 60,9% 
2016 71 2 2,8% 24 33,8% 45 63,4% 
2017 47 1 2,1% 20 42,6% 26 55,3% 
2018 39 1 2,6% 13 33,3% 25 64,1% 
2019 40 0 0,0% 11 27,5% 29 72,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

                                                           
3 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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(8. számú táblázat) (forrás TeIR, KSH Tstar) 

 
c) közfoglalkoztatás 

Összevetve a közfoglalkoztatásban résztvevők számát a település aktív korú lakosságának nagyságával, 
megmutatkozik a közfoglalkoztatás szerepe.  A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2015-ben 89 fő volt,  
2019-ben 24 fő. Ez 2014-ben a település aktív korú lakosságának az 12 % volt, 2019-ben ez az arány 3%-ra 
csökkent.  
 
Összevetve a közfoglalkoztatásban résztvevő romák arányát a település aktív korú roma lakosságával, 
elmondható, hogy közfoglalkoztatásban résztvevő romák száma 2012-ben 10 fő volt, ami 2019-re 3 főre 
csökkent. 
 
Az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében a munkaerőpiacról tartósan kiszorult, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküliek támogatott közcélú foglalkoztatására van lehetőség, s 
ezzel a foglalkoztatottak a szociális támogatásnál valamivel magasabb jövedelemhez juthatnak. 
 
A közfoglalkoztatás során az önkormányzat arra törekszik, hogy  
 lehetőség szerint egy-egy időszakra minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személyt bevonjon a közfoglalkoztatásba,  
 a közterületi rendet, a parkosítást, a kaszálást, a parlagfű-mentesítést, a temető rendben tartását, az 

árkok tisztítását, kiépítését, közintézmények karbantartását közmunkásokkal végeztesse el,  
 segítse minél több helyi munkanélküli bevonását más állami szervek közmunkaprogramjaiba 

(Rendőrség, Vízügy, Gemenc). 
 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2014 89 7% 9 12% 

2015 54 4% 5 9% 

2016 51 4% 6 11% 

2017 36 4% 4 11% 

2018 32 4% 2 6% 

2019 24 3% 3 12% 
 

 



 20

 
(9. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 
 

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 gazdasági válságot követően a településen regisztrált vállalkozások száma csökkent, de a település 
turisztikai lehetőségeinek kiaknázásában az Önkormányzat lehetőséget lát a vállalkozások számának 
növekedésére. Az elkövetkező évek beruházásait is ez a szemlélet irányítja.  
 Kerékpárút hálózat kiépítése a környező településekkel 
 Turisztikai rendezvények  
 Marketing tevékenység növelése 
 
2013-2014. évben megvalósult beruházások: 
Két szálláshellyel bővült a falu egyéb szálláshelyeinek száma. 
2015. évben egy horgász pihenőhely is létesült Európai Uniós beruházás keretében a horgász turizmus 
elősegítése érdekében. 
 
 
A kivetett és befizetett iparűzési adó aránya a település gazdasági helyzetét jól tükrözi, látható, hogy a 
gazdasági válság éveiben jelentősen csökkent az adóbevétel, illetve romlott a fizetési hajlandóság is, de 
2014. évben már megközelítette a válság előtti szintet, a 2016-os évtől pedig ismét emelkedés figyelhető 
meg. 
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10. számú táblázat (forrás Önkormányzati adatok) 

 
 
A faluból a környező települések, munkalehetőségek megközelíthetősége jónak mondható, 
tömegközlekedéssel jól megközelíthetők. Segítséget nyújt az Önkormányzatnak a Volán folyamatos 
egyeztetése, melyben kikéri az Önkormányzat véleményét a menetrendek kialakításához, igazodva a helyi 
lakosok igényeihez.  
 
A település munkaerő-piaci helyzetének a közlekedési lehetőségekkel való összefüggéseit tárhatjuk fel 
azzal, hogy megvizsgáljuk a közeli foglalkoztatási centrum (városközpont, nagyváros, megyeszékhely, sőt 
esetlegesen a főváros) elérhetőségét különböző közlekedési módozatokkal. Ez rávilágít ugyanis arra, hogy 
mekkora szerepe van a munkaerő-piaci sikertelenségben a közlekedésbeli hiányosságoknak. Dávodról Baja 
város elérhetőségének átlagos ideje autóval fél óra, az autóbusz járatpárok száma munkanapokon 22, az 
átlagos utazási idő autóbusszal 45 perc. A megyeszékhely, Kecskemét autóval 130 perc alatt érhető el, 
közvetlen autóbusz járatpár csak Bajáról van, autóbusszal 180 perc alatt érhető el. A főváros 
elérhetőségének átlagos ideje autóval 150 perc, közvetlen autóbusz járatpár szintén csak Bajáról van, az 
átlagos utazási idő autóbusszal 205 perc.  
Megállapítható, hogy Dávod sajátos helyzetéből adódóan kedvezőtlen helyzetben van a távolabbi 
foglalkoztatási centrumok munkahelyeinek elérése tekintetében, a különböző közlekedési lehetőségek, 
vasúti kapcsolat hiánya miatt. 
 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A településen a fiatalok számára alkalom nyílik helyben a Közösségi Színtér helyiségében nyitvatartási 
időben az e-Magyarország keretén belül álláskeresési lehetőségek bemutatására, megkönnyítve ezzel a 
fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez 
való hozzáférésüket. Ebben segítséget nyújt az e-Magyarország tanácsadója. A körzetközpontban Baján a 
Munkaügyi Központ által szervezett programok száma jelentős, melyek megkönnyítik az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet. 
 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
A felnőttek számára a bajai Munkaügyi Központ tanfolyami keretein belül lehetőség van a felnőttképző 
programok igénybevételére. 
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g) mélyszegénységben élők és romák4 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
 
Az Önkormányzat saját fenntartású intézményeiben a Munkaügyi Hivatal által nyújtott támogatási 
rendszeren belül, közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztat romákat.  
 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos adat nem ismeretes, de az 
Önkormányzat törekszik a romák hátrányos megkülönböztetésének - a foglalkoztatás terén – teljes 
megszűntetésére. A foglalkoztatáspolitikájának alapja is az, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül 
folyamatosan növelni kell a roma munkavállalók számát.  
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 
Dávod Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres segélyeket, támogatásokat, 
valamint az eseti segélyeket. Ilyenek többek között az átmeneti segély, a rendszeres szociális segély, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, méltányossági 
közgyógyellátás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Ezen 
támogatásokat az önkormányzat hivatalában lehet kérelmezni, ahol az ellátások igénybevételéhez 
szükséges nyomtatványok is beszerezhetők. A hivatal szociális ügyintézője fokozatosan figyelemmel kíséri a 
rászorulókat, segítséget nyújt az igénylőknek.  
A helyi gyermekvédelmi szolgálatot Bajai Önkormányzati Családsegítő és Gyermekvédelmi Társulás 
Szolgálatainak szakemberei látják el. 

 
(11. számú táblázat) (forrás TeIR, KSH Tstar) 

 
A munkanélküli rendszer teljes szerkezeti változását követően, valamint a munkanélküliek 
közfoglalkoztatásba való bevonásával csökkenő tendenciát mutat az álláskeresők száma településünkön, 
viszont az új munkanélküli rendszer bevezetését követően megnőtt a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma. A munkanélküli járadék folyósítási idejének 9 hónapról 3 hónapra történő 
csökkentését követően az új támogatási formát igényelték azok, akiknek lejárt a munkanélküli 
támogatása.(lásd: 11-12. számú táblázat). Az új támogatási forma a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
évente 30 napos munkavállaláshoz kötött így több lehetőség van a munkanélküliek munkába vonásába, 

                                                           
4 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 
egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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melyet a Munkaügyi Hivatal további támogatásokkal old meg. (támogatást nyújt foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő munkavállalók munkáltatóiknak, közfoglalkoztatási rendszer bevezetése). 
 
 

Év 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 
2015 110 5 11,1% 
2016 71 10 9,1% 
2017 47 9 12,7% 
2018 39 6 12,8% 
2019 40 5 12,8% 

   

 
(12. számú táblázat) (forrás TeIR, KSH Tstar) 

 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 

a) bérlakás-állomány 
 
Dávodon nincs önkormányzati bérlakás. 
 

b) szociális lakhatás 
 
Dávodon nincs önkormányzati szociális lakás. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
Az önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokkal. 
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d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
Dávod Községben a veszélyeztetett és elégtelen lakhatási helyzeteket a gyakran a 100 évtől régebben épült 
vályog, illetve döngölt föld falazatú házak leromlása okozza.  
Dávodon hajléktalanság nem alakult ki. 
 

Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 

Feltárt 
veszélyeztetett 

lakhatási 
helyzetek száma 

Hajléktalanok 
száma 

2012 2 0 
2013 3 0 
2014 3 0 
2015 3 0 
2016 3 0 
2017 3 0 
2018 3 0 
2019 3 0 

 
 

 
(13. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 
 

e) lakhatást segítő támogatások 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
jétől. 

 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Dávodon a jegyző a villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás és a 
szemétszállítás díjához, költségeihez nyújt lakásfenntartási támogatást. 

 
A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 
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Év 
Lakásfenntartási támogatásban 
részesített személyek száma (TS 

6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek száma 

(TS 6101) 

2015 81 0 

2016 105 0 

2017 112 0 

2018 55 0 

2019 60 0 

 

 
(14. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 

A Dávodon, 2015. március 1. napján hatályba lépett, Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 
3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete alapján, települési támogatás keretében lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (továbbiakban lakásfenntartási támogatás) igényelhető 
a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat 
díja, a szemétszállítás díja, a lakbér vagy az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, a 
tüzelőanyag költsége, a közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás összege.  A lakásfenntartási támogatást 
kizárólag természetbeni települési támogatásként, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti. A természetbeni ellátás folyósítása a szolgáltató részére történő átutalással 
történik. Az ellátást megállapító határozatban a jogosult előrefizetős mérőóra felszereltetésére 
kötelezhető. 

f) eladósodottság 
A településen is komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő 
vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknál. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat (víz, gáz, 
villanyszámla elmaradások), valamint hitelek törlesztésének problémájával is egyre többet találkozunk.  
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Mindezek enyhítésére, pl. részletfizetési kedvezmények igénylésére szolgál a védendő fogyasztói státusz. 
Dávodon a lakásfenntartási támogatásra jogosultak, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és az 
aktív korúak ellátásában részesülők részesülhetnek a fenti kedvezményben. 
 
Legfontosabb célkitűzéseink 
 
 egyenlő esély a hozzáférésben 
 rugalmasság, a szükségletekre válaszoló szolgáltatások működtetése 
 hatékony és családmegtartó szolgáltatások biztosítása 
 a társadalmi kockázatok kivédését segítő kompetenciák erősítése közösségi és csoportmunka 

eszközeivel 
 önkéntesek bevonása a támogató munkába 
 
Lakhatási feltételek javítása 

Településünkön az alacsonyabb jövedelmű családok általában vert falú, vagy vályog falazatú lakóházakban 
élnek. Az ilyen típusú ingatlanokban jelentkező súlyosabb belvízkárok jellemzően azért lépnek fel, mert az 
építmények a kárt okozó, vizes igénybevétel ellen nem rendelkeznek kellő mértékű védelemmel. 

2011. évben a Kölcsey utcában több lakóházat csak úgy sikerült megmenteni a teljes összedőléstől, hogy az 
útburkolat átvágásra került, így a  feltorlódott csapadékvíz nem tudta elönteni a házakat. Már ekkor 
nyilvánvalóvá vált, hogy az elöregedett lakásállomány miatt mielőbb szükséges a csapadékvíz hálózat teljes 
felújítása. 

A 2019-2020. évben megvalósításra került a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 projektazonosító számú, Dávod 
Község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése. A projekt megvalósítása során az 
esélyegyenlőség és a transzparencia érdekében Dávod Önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános 
eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő ítéleteket - Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szem előtt tartásával. 
A projekt egyrészt kedvezőbb életminőséget biztosít a lakosok számára a megépülő infrastruktúrának 
köszönhetően illetve segíti a népességmegtartást a településen. A projekt megvalósítása során számos 
hátrányos helyzetű lakos is munkalehetőséget kapott került az építőipari kivitelezés során. 
 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Dávodon nincs szegregátum, a faluhoz tartozó egyéb belterület, Püspökpuszta is utakkal, közművekkel 
ellátott terület, ott található a fürdő, a szálloda, amelyek jelentős foglalkoztatói a község munkaképes 
lakosságának. 
 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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Az önkormányzat feladat-ellátási szerződéssel, vállalakozási formában biztosítja a háziorvosi szolgálat 
ellátását, házi gyermekorvosi, a fogászati ellátást és a központi orvosi ügyeleti ellátást, közalkalmazotti 
jogviszony keretében a védőnői szolgálatot. Betöltetlen háziorvosi, valamint védőnői státusz nincs a 
településen. 
A gyermekorvosi körzet Dávod és Hercegszántó község területét érinti. A házi gyermekorvosi rendelő 
önkormányzati tulajdonban van. 
Az önkormányzat támogatja a védőnőt azokban a kezdeményezéseiben, amelyek az alapszolgáltatás 
kiszélesítését célozzák, mint például az elmúlt évben a nőgyógyászati rákszűrés kenetminta vétele volt. A 
család és nővédelmi gondozás (Eütv., családtervezés, fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, 
várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás keretében biztosított a településen. 
Az ifjúság-egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása (Eütv.) szintén biztosított. 
A háziorvos által ellátott személyek számában kismértékű folyamatos csökkenés tapasztalható.  A házi 
gyermekorvos által ellátott személyek száma évről évre emelkedést mutat, főként amióta a nyugdíjba 
vonult gyermekorvos helyét felváltó orvos vállalkozási formában látja el a szolgálatot. Szabadsága idején a 
gyermekek nem maradnak ellátatlanul, a háziorvos gondoskodik a beteg gyermekek ellátásáról. 
Egészségügyi szakellátás 30 km-en belül, Baja Város egészségügyi intézményeiben történik (kórház, 
sürgősségi ellátás, emlő-szűrő állomás, méhnyak szűrő szakrendelés). 
Az iskola-egészségügyi ellátás keretei között történik az iskoláskorú gyermekek kötelező szűrése, valamint 
tanórán belüli egészségnevelése. 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött 
védőnői 

álláshelyek 
száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre 
jutó gyermekek 

száma 

2015 1 225 

2016 1 218 

2017 1 220 

2018 1 216 

2019 1 207 
 

 
 

(15. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés 
A népegészségügyi célú szűrővizsgálaton belül folyik a védőnői méhnyakszűrés, a koragyermekkori kötelező 
szűrések pedig a tanácsadás keretei között, a házi gyermekorvossal közösen történik. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
A 0-3 éves korosztály fejlesztése szükség szerint Baján történik, az óvodáskortól kezdődően helyi szinten 
biztosított a fejlesztő pedagógus. Logopédus és gyógytestnevelő heti rendszerességgel jár a helyi oktatási 
intézménybe.  
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
Dávod évek óta részese a nyári gyermekétkeztetési programnak, amelyben hátrányos helyzetűnek minősülő 
településként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek legfeljebb ötven 
százaléka után, önerő nélkül vehet részt. Az étkezés megszervezésénél törekedni kell arra, hogy az 
igényelhető összeg a gyerekek érdekében lehetőség szerint teljes mértékben felhasználásra kerüljön, 
elsősorban minél egészségesebb étkeztetés biztosításával. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportnak, a testmozgásnak, mint az egészségmegőrzés egyik 
legfontosabb elemének népszerűsítését, támogatását és a lakosság legszélesebb körének sportolási 
lehetőséghez juttatását. Ennek legjobb eszköze és propagandája, ha a sportoláshoz megtalálhatók a 
településen a megfelelő létesítményi feltételek.  Az önkormányzat alapvető kötelezettségének ezeknek a 
feltételeknek a megteremtését tartja, így kiemelten a tornacsarnok és a meglévő pályák felújítását, 
megfelelő karbantartását és természetesen ezek minél több személy számára való hozzáférhetővé tételét. E 
létesítmények alaprendeltetése azonban mégiscsak a közoktatási intézményben a testnevelés és a 
diáksport számára, tehát a gyermekeink számára, illetve ezeknek a gyerekeknek és a nagyobbaknak a 
versenyzése vagy erre való felkészülése számára a mai kor követelményinek megfelelő körülmények 
biztosítása.  
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. 
Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat Dávod-Dunafalva Szociális Intézményfenntartó Társulás 
kereteiben biztosítja a Dávod Gondozási Központ közös fenntartásával.  Az intézmény két település (Dávod 
és Dunafalva) szociális alapszolgáltatása közül szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek nappali 
ellátását biztosítja. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 
A településen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem 
történt a szolgáltatások nyújtásakor. 
 

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

 
Pozitív diszkrimináció jelenik meg a pályázatok illetve a közfoglalkoztatás során, melyben kiemelt szerepet 
vállal Önkormányzatunk a roma foglalkoztatás növelésében. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

A település közösségi életének sok színtere alakult ki. A község vezetése fontosnak tartja minden korosztály 
bevonását a közösségi életbe. 
Színterei:  
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely: Az olvasás és az ingyenes internet hozzáférés biztosításával 
minden korosztálynak nyújt szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget. 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér: 2015-ben nyílt meg Európai Uniós támogatással. 
Gondozási központ: 
Az Önkormányzat minden évben megrendezi az „Idősek napját” mely rendezvényen műsorral, ebéddel 
kedveskedik a település idősebb lakosai részére. 
Virtuális tér: 
Közösségi oldalak, az internet ma már megkerülhetetlen tényező a közösségi kapcsolatok építésében. 
Játszóterek: 
Az önkormányzat a legkisebbek mozgásigényének kiszolgálására három Európai Uniós feltételeknek 
megfelelő játszóteret alakított ki, amit a gyerekek nagy örömmel használnak. A játszóeszközök azonban 
folyamatos karbantartásra szorulnak és további fejlesztéssel vagy új eszközök építésével, beszerzésével még 
vonzóbbá lehetne tenni a gyermekek számára.  
 
Sportpálya:  
A gyermekektől a fiatalokon át a felnőttekig mindenki számára ingyenesen folyamatosan nyitva áll a dávodi 
futballpálya. Szép időben, délutánokon és hétvégéken mindig vannak látogatói — kicsik a szülővel, 
nagyobbak egymás közt —, akik a labdát kergetik. 
2014. augusztusától egy műfüves pálya is rendelkezésre áll. 
 

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

 
A településen aktív közösségi élet folyik. Összefogás, békés együttélés jellemzi. Konfliktusok nem merültek 
fel etnikai hovatartozás miatt.  

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

Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból ingyenes tartós élelmiszer-ellátást biztosít. 
Az önkormányzat éves szinten szervezi a temetők társadalmi munkában való rendbetételét, a településen  
a Horgászegyesület a Klágya I. vízparton is megszervezi évente 1-2 alkalommal a társadalmi munkában 

való szemétgyűjtést. 
A három játszóteret egy-egy civil szervezet önkéntes munkával tartja karban, természetesen 

együttműködve az önkormányzattal.  
 
3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Jelentős a mélyszegénységben élők és a romák 
körében a munkanélküliség   

a mélyszegénységben élők és roma munkavállalók 
számának növelése a közfoglalkoztatásban 

Alacsony a mélyszegénységből élők képzettsége Egyszerűsített képzési formák, tanfolyamok 
szervezése 

Szociális ellátások életvitelszerű igénybevétele Szociális ellátások igénybevételének ellenőrzése 
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Nem tudják kifizetni az alapvető élelmiszereket 
megvásárolni 

Háztáji kertészkedés és haszonállattartás fejlesztése 

Súlyos anyagi gondok, a különböző szolgáltatók felé 
fennálló tartozások 

Jelzőrendszer kialakítása a szolgáltatókkal, hogy a 
problémák időben kezelhetők legyenek, ezzel 
megelőzve az áram, a gáz kikapcsolását, a 
kezelhetetlen mértékű eladósodást.  
Előrefizető mérőórák felszerelése. 
 

  
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 
 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
 
A település a 15-17 éves korosztályban alacsony számot jelez a 2019-es évben is, viszont magas a 18-59 
év közötti korosztály létszáma. A 60 év felettiek száma a lakosság mintegy harmadát teszi ki. A 
számadatokból megállapítható, hogy a korösszetétel tekintetében a gyermekkorú lakosság egyre csökken, 
ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma magas. A település lakossága fokozatosan öregszik, ami a 
jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését 
vetíti előre. 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   
 
Településünkön a védelembe vett gyermekek száma mérsékelt (lásd: 14. számú tábla), de minden egyes 
eset soknak bizonyul, hiszen egyetlen gyermeknek sem szabadna olyan körülmények között élni, mely 
megfosztja a gyermeki lététől. A hátrányos helyzetű gyermekek száma az iskolában 13 fő, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 2 fő. Az óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma 5 fő, a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 1 fő.  
(Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 2020.) 
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít minden hátrányos helyzetű gyermek segítésére, támogatására, 
védelmére, egészségügyi, szociális és lakhatási helyzetének nyomon- követésére.  
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az óvoda és iskola vezetősége között folyamatos 
információáramlás folyik, mely segíti az esetek feltárását. Fontos alapelve az Önkormányzatnak az, hogy 
minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Feladatának tekinti a családok és gyermekek fizikai, szellemi és 
szociális szemszögből tekintett jólétének előmozdítását. 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma településünkön a gazdasági válságot 
követően növekedést mutatott (lásd: 15. számú tábla) 2010-ig, ahol meghaladta a 160 főt, majd 2011-2019. 
években folyamatos csökkenést mutat, követve a település gyermeklétszámának csökkenését. 
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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 

2011 153 17 2 0 30 
2012 136 15 2 0 6 
2013 116 10 1 0 2 
2014 113 2 1 0 0 
2015 98 1 0 0 0 
2016 105 1 0 0 0 
2017 71 1 0 0 0 
2018 61 0 0 0 0 
2019 60 0 0 0 0 

 

 
(16. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 
c) óvodáztatási támogatás 

 
Az óvodáztatási támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a 
szülője részére állapítható meg,  

 aki önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves korában legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamában folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, 

 akinek gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az 
ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár 
óvodába. 

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő legfeljebb annak az óvodai 
nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben gyermeke az ötödik életévét betölti. 
2019. évben nem folyósítottunk óvodáztatási támogatást.  
(Forrás: helyi adatgyűjtés) 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
Az ingyenes óvodai és iskolai étkezésben résztvevő gyermekek számának aránya az évek folyamán 
folyamatos növekedést mutat (lásd: 15. számú tábla), mivel az ingyenes étkezés jogosultságát szociális 
helyzet, jövedelmi viszony határozza meg, így láthatóvá válik az arányok alapján az alacsony jövedelmű 
családban élő gyermekek aránya. 2016. január 1-jétől ingyenes étkeztetésben részesülnek azok a 
bölcsődés és óvodás gyerekek, akik családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 
minimálbér 130 százalékát. Ez egy széles kategória, amely a szegénységgel fenyegetettek 100 százalékát 
lefedi, esetükben az állam vállalja át a költségeket.  
 
 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 
évfolyam 

2011 29 63 4 

2012 23 73 6 

2013 16 71 8 

2014 15 82 8 

2015 12 63 9 

2016 39 66 10 

2017 30 29 8 

2018 27 41 24 

2019 32 38 25 

 (16. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 
 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
Dávod Községben nincs nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek. 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Dávodon nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 
 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
Az önkormányzat társulási együttműködés keretében gondoskodik a gyermekjóléti szolgálat 
fenntartásáról és működtetéséről. A szolgálat bevonásával működteti a gyermekvédelmi 
jelzőrendszert. Ennek tapasztalatait is figyelembe véve, ha szükséges felülvizsgálja gyermekvédelmi 
rendeletét. A Polgármesteri Hivatalon keresztül gondoskodik arról, hogy minden rászoruló gyermek 
hozzájusson az őt megillető kedvezményekhez, támogatásokhoz. 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 
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Dávodon 1 betöltött védőnői álláshely van, betöltetlen nincs. A községben az ellátott gyermekek száma 
2019-ben csökkent az előző évekhez képest.  

Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2015 1 225 

2016 1 218 

2017 1 220 

2018 1 216 

2019 1 207 
 
 

                                                                                                                                                                          
(15. számú táblázat) (forrás Önkormányzati adatok) 

 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
Településünkön egy gyermekorvosi praxis található, nincs betöltetlen gyermekorvosi praxis. A 
gyermekorvosi rendelés a helyi lakosság igényeihez lett kialakítva, az ellátáshoz való hozzáférés mindenki 
számára biztosított.  
 

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

 
A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a védőnők és a szülők és az óvoda kapcsolata 
során figyelemmel kísérik a gyermek fejlődését mely rögzítésre kerül. Szakértői vélemény alapján 
gyógypedagógus szakember végzi a fejlesztést. Fontos az óvoda gyógypedagógusával, fejlesztő 
pedagógusával való kapcsolattartás, az egyéni fejlesztés egyeztetése, folyamatos információ- csere 
kialakítása. A dokumentálás fontos feladat. A bölcsődei-, óvodai nevelés-gondozás során folyamatosan 
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figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, azt dokumentálják. A gyermekről egészségügyi törzslapot vezet 
az óvoda, melyen valamennyi fejlődési területre vonatkozóan összefoglalja a gyermek adott fejlettségi 
szintjére vonatkozó megfigyelések tapasztalatait havonta, vagy háromhavonta. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
 
A településünkön működő gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon 
a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, 
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alapellátások: a gyermekjóléti szolgáltatás. 
A szolgáltatást a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 
 

e) gyermekvédelem 
 

A településünkön a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára a 
gyermekvédelmi szakellátás nyújt alapellátást.  Ezt szintén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Krízishelyzet esetén a Bajai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt segítséget. 
Az Önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást tud nyújtani a krízishelyzetbe kerülteknek. 

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

 
A labdarúgópálya sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított, valamint az általános iskola 
tornatermében szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási lehetőségek nyitottak a gyermekek 
részére is. (kézilabda, foci, boksz, röplabda) 
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről szóló törvényi előírásokat figyelembe 
véve településünkön a gyermeki jogokkal összhangban történik a gyermekek iskolai étkeztetése.  
2019-ben minden iskolás gyermek ingyenes tankönyvellátásban részesült. (Forrás: helyi adatgyűjtés) 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor településünkön nem történt, jelzés nem érkezet a civil érdekképviselőktől. 
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 
 
Pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül nem volt településünkön.  
 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Oktatási Intézményeink nagy hangsúlyt fordítanak a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. 
- a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb 
önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 
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- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 
- ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 
- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai programjainak 
tartalmi elemeivé, 
- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 
- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új 
területek bevonásának lehetőségeit, 
- a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 
- a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó 
javaslatokat. 
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű 
tanulókkal együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 
nevelésére, oktatására. 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem 
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - oktatásuk. Az együttnevelést megvalósító 
intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók 
beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az 
alábbi tényezők biztosítják: 
- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése a sajátos 
nevelési igényű tanulók fogadására. 
- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs 
szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési 
igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 
- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek 
vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, 
terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 
- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas 
szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók 
csoportjaira jellemző - módosulásait; 
b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a 
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 
c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 
folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - 
megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 
d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a 
pedagógiai folyamatokba. 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő - a tanuló 
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta az 
együttműködés során 
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a 
tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, 
eszközök alkalmazása stb.); 
c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 
tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az 
egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 
tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
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g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv 
alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő 
képességeire, az ép funkciókra. 
A befogadó intézmény fejlesztése az integrált nevelés eredményessége érdekében:  

 pedagógiai, módszertani innovációk adaptációját támogató programok, fejlesztések,  

 differenciálásra alkalmas tanulóbarát iskolai környezet kialakítása,  

 az intézményben zajló fejlesztést menedzselő intézményi fejlesztő-mikrocsoportok 

működtetése 

 szakmai szolgáltatások 

 roma pedagógiai asszisztens, szociális munkás, képzett mediátor foglalkoztatása 

 az óvoda-iskola átmenetet támogató programok 

 a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekeket nagy számban nevelő óvodák 

konzorciumi partnerként való bevonása esetén óvodai programfejlesztés és ahhoz 

szükséges fejlesztőeszközök beszerzése 

 a programot támogató társadalmi környezetének megteremtését célzó képzések és 

tevékenységek 

Forrás: Közoktatási esélyegyenlőségi program 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
Az óvodai iskolai ellátás során nagy hangsúlyt és figyelmet fordítanak intézményeink a hátrányos, 
halmozottan hátrányos illetve sajátos nevelési igényű gyermekek átlagostól eltérő fejlődésének 
felismerésére és fejlesztésére. A sajátos nevelési igényű gyerekek hatékony fejlődését team munkában 
biztosítják. Az iskolában 13 a hátrányos helyzetű, 2 fő pedig a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
száma, mely gyermekeknek az intézményi fejlesztő foglalkozásokat szervez. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Oktatási intézményünkben egy fő gyógypedagógus segíti a gyermekek fejlesztését.  
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Településünkön hátrányos megkülönböztetés jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén illetve az 
intézményeken belül szegregáció nem történt.  
 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 
eltérések 
 
Dávod községben egy oktatási intézmény van, melyben a tanulók iskolai eredményessége, és az oktatás 
hatékonysága megfelelő.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Pozitív diszkrimináció nem történt a hátránykompenzáló szolgáltatások során településünkön.  
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermekeket érő veszélyekre való felhívás 
ösztönzése 

Preventív (megelőző) jellegű előadások szervezése  
 

lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt 
lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb 

− általános iskolai végze ség nélküli- gyermekek 
felzárkóztatása 

Sajátos Nevelési Igényű tanulók (SNI) fejlesztése 
  A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 
teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való 
mind teljesebb beilleszkedést, az iskola fejlesztési 
követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges 
üteméhez, ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor 

előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki. A 
nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó 

pedagógiai feltételei:  
speciális tanterv, tankönyvek, tanulási 

segédletek, speciális gyógyászati, valamint tanulást, 
életvitelt segítő technikai eszközök. 

 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek 
között is kiemelt szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka 
Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi élet minden 
területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem 
írja elő jogszabály. A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 
 
  •a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,  
  •a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 
  •a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.  

 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
Településünkön a nők számára sajnos szűkös foglalkoztatási lehetőség van. A gazdasági válság idején volt a 
településünkön a legrosszabb a nők foglalkoztatásának helyzete, mely az elmúlt években minimális javuló 
tendenciát mutat (lásd: 18. számú táblázat). Fontos feladata a település vezetésének a nők foglalkoztatási 
helyzetének megoldása.  
A közfoglalkoztatásban részt vevők csaknem kétharmada, 60 %-a nő. 
A foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes értéke elmarad a munkavállalási korúak számától, mert 
jelentős számban vesznek igénybe Dávodon a nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugdíjszerű ellátást. 
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0804) 

Nők 
(TS 0804) Férfiak Nők Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 
2015 654 623 607 572 47 51 
2016 696 643 665 603 31 40 
2017 682 643 662 616 20 27 
2018 668 632 654 607 14 25 
2019 655 610 644 581 11 29 

   

 
(16. számú táblázat) (forrás: KSH Tstar) 

 
Az Önkormányzat a Helyi értékek hasznosításával a turisztikai értékeink (Fürdő, Ferenc-csatorna) 
marketingjének támogatásával növelheti az idegenforgalmat, melynek hatására nő az idelátogató turisták 
száma. Ez lehetőséget biztosít a faluban szálláshelyek kiadására, kereskedelmi egységek 
munkahelybővítésére a nők foglalkoztatási céljából.  
 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 
Dávodon foglalkoztatást segítő képzés nincs, de Baján széles lehetőség biztosított a foglalkozást segítő 
képzésekre. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
Dávodon a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma alacsony, köszönhetően a jó oktatási 
rendszernek. A munkanélküliek iskolai végzettsége megoszlik magasabb százalékban található középfokú 
végzettségűek száma a munkanélküli nők között. (lásd: 20. számú táblázat) 
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Év 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 
2015 110 3 2,7% 40 36,4% 67 60,9% 
2016 71 2 2,8% 24 33,8% 45 63,4% 
2017 47 1 2,1% 20 42,6% 26 55,3% 
2018 39 1 2,6% 13 33,3% 25 64,1% 
2019 40 0 0,0% 11 27,5% 29 72,5% 

 
 

 
(17. számú táblázat) (forrás: TeIR , KSH Tstar ) 

 
 

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

Településünkön hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nem érkezett bejelentés, panasz.  
 
 

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.) 
 

 
Az óvodai férőhelyek száma 81 fő, 2019. évben 44 gyermek volt beíratva az intézménybe. 
Az óvoda a nyári szünetben is biztosítja az egész napos gyermekfelügyeletet. 
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Dávodon az általános iskolás korú gyermekek szüleinek helyzetét, munkavállalási lehetőségét nagy 
mértékben megnehezíti, hogy a nyári szünidőben nem megoldott a gyermekfelügyelet napközben. 
 
A Bajai Tankerületi Központ által a „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 
Program kísérleti megvalósítása” című pályázat keretében megoldódik a gyermekek nyári felügyelete, napi 
4-szeri étkezés biztosítása mellett, kidolgozott tematikus programokon vehetnek részt az alábbi 
tématerületeken: Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, Sport – Egészségre nevelés. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A településen megfelelő a tájékoztatás és a hatékony segítségnyújtás a fogamzásszabályozás, anya- és 
gyermekgondozás területén. A tájékoztatás a fogamzásszabályozásról az iskola 7-8. osztályában 
kezdődik, ahol osztályfőnöki, biológia óra keretében a védőnő előadást tart. A gyerekágyas gondozás 
során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást.  
Várandós tanácsadást rendszeresen tart a védőnő, aki egyben koordinálja a terhesség idejének 
megfelelő vizsgálatok megtörténtét is. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és 
életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, a csecsemő megfelelő fogadására.  
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
A körzeti megbízottal történő egyeztetés alapján megállapítható, hogy nem jellemző a családon belüli 
erőszak településünkön.  Évente 1-2 riasztás történik, de az esetek többsége itt is rejtve marad 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
 
Sem a településen, sem annak 50 km-es körzetében nem működik anyaotthon. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 
 
A képviselőtestületet 7 férfi alkotja. A település férfi polgármestere mellett, a jegyzője nő. A 
közoktatási intézményekben is túlnyomó többségben nőket foglalkoztatnak, a vezetői álláshelyeket is 
mindkét intézményben nők töltik be. 
 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Viszonylag magas a munkanélküli nők, főként a 

kisgyermekes anyák száma 
Folyamatos együttműködés a Munkaügyi 

Központtal, kisgyermekek nyári felügyeletének 
biztosítása 

Családon belüli és a nők elleni erőszak rejtve marad, 
nem jelenik meg róla adat 

Nők tájékoztatása, illetve a társadalmi érzékenyítés 
lehetséges formáira (pl. felvilágosító programok 

már az iskolában, a terhesgondozáson; plakátokkal 
Krízishelyzetben elérhető szolgáltatások, pl. 

anyaotthon hiánya 
Anyaotthont létesíteni legalább a legközelebbi 

városban, Baján 
Kevés a nők részvétele a település közéletében Nagyobb női képviselet biztosítása a helyi 

közéletben 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 
 
A községben a 60 év felettiek aránya igen magas. Az idősek zömének a nyugdíja alacsony, különösen a 
volt mezőgazdasági dolgozóké. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, 
mely háztartások nagyobb részét özvegy nők alkotják. A 60 év feletti nők létszáma 407 fő, ettől 
lényegesen elmarad a férfiak létszáma 284 fő.  
 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2010 310 502 812 
2011 302 481 783 
2012 296 470 766 
2013 288 455 743 
2014 276 452 728 
2015 254 431 685 
2016 250 424 674 
2017 249 421 670 
2018 240 407 647 
2019 236 401 637 

 

 
(18. számú táblázat) (forrás: TeIR , KSH Tstar ) 

 
A nyugdíjasok a legstabilabb jövedelemmel rendelkező réteg. Számarányuk folyamatosan csökkent az 
elmúlt 5 évben.  
 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 2019.-ben a regisztrált munkanélküliek 38 %-a.  
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Hátrányos megkülönböztetés foglalkoztatás terén  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Fő Fő % 
2015 110 19 17% 
2016 71 13 18% 
2017 47 10 21% 
2018 39 14 36% 
2019 40 15 38% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
  

 

 
(18. számú táblázat) (forrás: TeIR , KSH Tstar ) 

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

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 
Dávod Község idősebb korosztályát a tevékeny időskor jellemzi. A lakosság jelentős része saját 
konyhakertjében, gazdaságában tölti szabadidejét, melynek eredményeként ellátja saját magát és gyakran 
városban élő gyermekeit friss zöldséggel és húsfélékkel.  

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Hátrányos megkülönböztetésre nincs adat, de a statisztikákból megállapítható, hogy a munkaadók a 

fiatalabb munkaerőt preferálják, ezért magas az 55 év felettiek tartós munkanélkülisége. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Körzeti orvosi ellátáson, a Gondozási Központ intézményen és a Családsegítő szolgálaton keresztül 

biztosított a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 
 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A községben népdalkör működik, amelyik feleleveníti a régi Dávodi népdalokat, tartalmas szórakozást 
biztosítanak saját maguk és a község összes lakója számára. 
 
A településen nyugdíjas klub működik. Ennek keretén belül nemcsak a tagok, más érdeklődők is részt 
vehetnek a klub által szervezett programokon. Évente 2-3 alkalommal színházlátogatásra, múzeumi 
kiállítás megtekintésére kerül sor. De kiemelt helyet foglal el a vallásgyakorlás is helyi idősek körében. 
Heti több alkalommal látogatják a templomokat, vesznek részt a szentmiséken és egyéb egyházi 
rendezvényeken. A vallásos életű idősek számára ez a rendezvény szintén a közösségi élet egyik 
megnyilvánulási formája. 
 

c) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című, MFP-
ÖTU/2019 kiírás keretében Dávod Önkormányzat támogatásban részesült. A fejlesztés fő célja a 
megromlott útburkolatok felújításával a lakossági, kereskedelmi és közüzemi területek elérésének, és a 
munkába járás lehetőségének biztosítása. A projekt keretében a Jókai utca teljes szakasza és a Petőfi 
Sándor utca egy szakaszának felújítása valósul meg.  
 
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a közterületek felújítására, valamint a járdák 
akadálymentesítésére, felújítására.  

 
d) idősek informatikai jártassága 
 
Az idősebb korosztály körében alacsony a jártasság az informatikában. Ugyanakkor egyre többen 

mutatnak érdeklődést az internet világa iránt, barátságokat szerezhetnek, régi ismerősökkel vehetik fel a 
kapcsolatokat, illetve néhányan már volt munkahelyükön is dolgoztak számítógéppel. 

 

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

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősekre, évente hagyományosan megrendezi az idősek 
napját, támogatja a nyugdíjas klubot.  
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az 55 év feletti tartós munkanélküliek aránya 
viszonylag magas 

Intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás 
előmozdítására pl. pályázatokkal, foglalkoztatás 
segítő programokkal.   

Elmagányosodás, elszigetelődés Közösségi programok szervezése, az egyedül élők 
rendszeres felkeresése, támogatása, a Gondozási 

Központban célprogramok indítása 
Az idősek informatikai jártassága elenyésző. Helyi szinten informatikai képzés indítása 

Férfiak átlagéletkora alacsonyabb Egészségügyi programok, szűrések szervezése 
  

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  
 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
A településen is általános problémát jelent, hogy nem megoldott a fogyatékkal élők foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak a különleges eszközök és feltételek.  Probléma továbbá, 
hogy a településen nem áll rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy 
állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére.  
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 
 
A fogyatékkel élők foglalkoztatási területén működik a Pro-Team Nonprofit Kft. dávodi telephelye, ahol 22 
megváltozott munkaképességű személynek biztosítanak könnyű fizikai munkát (szövés, varrás, csomagolás 
stb.). Létszámuk az elmúlt évekhez képest csökkent, mivel sokan elérték a nyugdíjkorhatárt. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett bejelentés a fogyatékosok foglalkoztatásával kapcsolatban. 
A munkáltatók segítik a fogyatékos munkavállalók beilleszkedését. (Forrás: helyi adatgyűjtés) 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
A település beruházásai során egyik legfontosabb elem az akadálymentesítés. 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
A településen fogyatékkal élő személyek részére természetbeni ellátásairól, kedvezményeiről teljes körű 
felvilágosítást és segítséget nyújtanak az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai. A 
szociális alapszolgáltatás keretein belül az önkormányzat étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi 
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - 
azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-
halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.  Ez olyan eszközök és 
megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült 
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. 
(Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már 
nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de 
annál jóval több. 
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú 
pályázatokba is.  A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles 
körben elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem 
 
egy szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés 
a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere. Ennek 
lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent úgy kell 
megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés 
követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag 
akadálymentesíteni.  
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
Az önkormányzat tulajdonát képező középületek akadálymentesek. A pályázatok során mindig kiemelten 
szerepet kap az épületek akadálymentesítése, mely a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedését segíti. 
Akadálymentes épületek: Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ, a Közösségi Színtér és a 
gyermekorvosi rendelő. Középtávú célként szerepel a Polgármesteri Hivatalban egy mozgáskorlátozott wc 
kiépítése. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
A művelődési ház nagyterme akadálymentes, biztosítja a fogyatékosok hozzáférését a kulturális javakhoz. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Pro-Team Nonprofit Kft. dávodi telephelye nincs 
akadálymentesítve és más munkahelyeken is még ez megoldandó probléma.  
A középtávú tervek közül megvalósult a dávodi Posta akadálymentesítése. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
A járdák, parkok akadálymentesítettsége a járdafelújítási programnak köszönhetően jelentősen javult. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
A Gondozási Központban van lehetőség az időskorú fogyatékosok ellátására, illetve innen történik az 
otthoni ellátás megszervezése. 
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Pozitív diszkrimináció nem volt településünkön. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
Önkormányzati tulajdonú épületek hiányzó, nem 

megfelelő akadálymentesítettsége 

fejlesztési lehetőségek 
az akadálymentesítésre pénzforrások/pályázatok 

felkutatása, megfelelő szakértők, tanácsadók 
bevonása a tervezésbe 

Fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségeinek, 
foglalkoztatottságának hiánya 

Vállalkozók tájékoztatása a fogyatékosok 
foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezményekről, 

részmunkaidős foglalkoztatás 
fogyatékos személyekhez az információk nem 
jutnak el, így a részükre járó pénzbeli vagy 
természetbeni juttatásokból nem tudnak részesülni 

célszerű megkeresni a fogyatékos személyek helyi 
érdekvédelmi szervezeteit, hogy van-e tudomásuk 
olyan fogyatékos személyről aki ilyen természetű 
segítséget igényelne, nincs e olyan megindított 

folyamat ami elakadt, vagy nincsenek-e ilyen irányú 
tapasztalataik 

  

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

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

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
A képviselő-testület évente legalább egyszer, legalább hét nappal előre meghirdetett közmeghallgatást 
tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és 
javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás olyan témához kapcsolódik, amely a lakosság jelentős részét érinti, 
érdekli. A képviselő-testület a következő ülésén -- a polgármester előterjesztésére -- a közmeghallgatás 
során elhangzott és azonnal meg nem válaszolt közérdekű kérdést, hozzászólást, illetve kezdeményezést, 
javaslatot megvizsgálja és dönt a szükséges intézkedések megtételéről. 
A polgármester, legalább évente egyszer, falugyűlésen ad tájékoztatást a lakosság részére a legfontosabb 
helyi településpolitikai kérdésekről. A közmeghallgatás a falugyűlés keretében is meghirdethető. 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 
A településünket jól működő partnerség jellemzi a civil szektorral, az egyházzal és a nemzetiségi 
önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzattal karöltve támogatja önkormányzatunk a hagyományok 
őrzését. Nagy hangsúlyt fektetve a gyermekek támogatására. Az egyházi szektorral való kapcsolatát is jó 
együttműködés jellemzi. Minden évben támogatást nyújt az önkormányzat az egyházi és civil 
szervezeteknek, mely szervezetek aktívan részt vesznek a község életében, rendezvényein.  
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
 
Dávod község tagja a Fürdővárosok szövetségének, aminek célja a Közös marketing kialakítása. 
Fejlesztési tervek összehangolása, az egymáshoz viszonylag közel fekvő települések között. Közgyűlések 
„vándor” helyszíneken, más-más településeken való tartása. Szakmai konferenciák szervezése, kiállításokon 
közös megjelenés. Közös pályázati lehetőségek keresése, megvalósítása. A szövetségi kapcsolatoktól az 
várjuk, hogy működjön közre az idegenforgalomi ágazat fejlesztésében, többlet munkahelyek jöhessenek 
létre. 
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A nemzetiségi önkormányzat a hátrányos helyzetű roma gyermekek támogatásában vállal kiemelkedő 
szerepet. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Mozgáskorlátozottak Dél-Bács-Kiskun Megyei Egyesülete  
Sorstársi tanácsadó szolgálat 
Gépjárműszerzési támogatáshoz tanácsadás nyújtása 
Lakásátalakítási támogatásnál tanácsadás 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
A For-profit szereplők településünkön közéleti tevékenységet folytatnak, az egészségügyben dolgozók 
(háziorvosok, gyermekorvos, védőnő) tevékenysége az esélyegyenlőségi feladatellátására irányul. Figyelik 
és jelzik a fokozott odafigyelést igénylő elhagyott idősek, elhanyagolt gyermekek problémáit.  
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
A települési esélyegyenlőségi program elkészítése alapos helyzetelemzésen kell, hogy alapuljon, ezért a 
program elkészítése során a civil szervezeteket, valamint az intézményeket is bevontuk a program 
elkészítésébe.  
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 
 Az eredményesség értékelése, ellenőrzése kétévente. Az értékelés eredményeinek nyilvánossá tétele 

kapcsán a személyes adatok védelmének biztosítására kiemelkedő figyelmet kell fordítani.  
 Szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap /www.davod.hu/, rendezvények, 

lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.  
 A kétévenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok elszámolására külön intézkedési tervet kell készíteni, 

amelyben meghatározásra kerülnek a célkitűzések, tevékenységek, felelősök, határidők, 
sikerkritériumok.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 A B C D E F G H I J 
Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az 
intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Település szintű probléma 
1 A Dávodi Közös 

Önkormányzati Hivatal 
épületének felújítása 

Az épület külső határoló 
felületeinek rétegtervi 
hőátbocsátási tényezője 
nem megfelelő (homlokzat, 
padlásfödém.) Az 
elöregedett vízvezeték 
hálózat cseréje időszerű és 
indokolt. Az elektromos 
hálózata a hetvenes évek 
technikai színvonalának 
felel meg, a hivatalban 
használt hardver eszközök 
jelentősen megterhelik a 
belső elektromos 
hálózatot, az elektromos 
hálózat hibái a 
számítástechnikai 
eszközökben kárt 
okozhatnak. 

Rövidtávon: A Dávodi 
Közös Önkormányzati 
Hivatal épületének 
felújítása. Középtávon: A 
hatékony működés 
hosszú távon való 
fenntartása. 

Az intézkedés célja 
összhangban áll a 
településfejlesztési 
programmal, a 
település közép és 
hosszú távú 
programjával, a 
gazdasági tervvel. 

A Dávodi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai 
korszerűsítése. Teljes 
elektromos hálózat cseréje, 
világítótestek cseréje, teljes 
belső padlóburkolat, 
vízvezeték hálózat 
átalakítása 

Polgármester 2022. 12. 31. 
(szombat) 

A létesítmény 
kihasználtsága, 
igénybevétele, mérete 
és paramétere; az 
újonnan elhelyezett 
eszközök száma, és 
rendeltetésszerű 
használatának 
gyakorisága, 
hatékonyabb 
felhasználás, 
esztétikai, tartóssági 
és gazdaságossági 
szempontok. 

Pályázatok, humán 
erőforrás, önerő 

Állami 
támogatásból és 
saját erőből, 
hosszútávon 
fenntartható. 

2 Az Alkotmány utca-, az 
Arany János utca - és a 
Liszt Ferenc utcához 
tartozó járdák 
felújítása az idősek, a 
fogyatékkal élők és a 
gyermekek 
közlekedési 
feltételeinek a 
javítása, 
biztonságosabbá 
tétele 

A járdák kiépítettsége, 
állapota, hiánya olyan 
körülmény, amely 
nagymértékben 
meghatározza a lakosság – 
különösen az idősek, a 
fogyatékkal élők és a 
gyermekek – mindennapi 
életvitelét, lehetőségeit és 
biztonságát. A járdák 
javítása, ingatlan 
nyilvántartásbeli 
állapotának pontosítása 
folyamatosan megújuló 
feladat, melynek 
elmulasztása különösen az 
esélyegyenlőségi 
szempontból védelemre 
szoruló csoportokat 

Rövid, közép és hosszú 
távon is a megfelelő 
életvitel kialakításához 
szükséges közlekedési 
feltételek biztosítása. 

Az intézkedés célja 
összhangban áll a 
településfejlesztési 
programmal, a 
település közép és 
hosszú távú 
programjával, a 
gazdasági tervvel 

A meglévő, elhasználódott 
utak és járdák felújítása, 
illetve új utak, járdák 
építése. 

Polgármester 2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

Az új vagy a felújított 
járdavonalak hossza. A 
projekt végrehajtása 
következtében a 
gyalogos közlekedés 
biztonságának 
jelentősen javulnia kell 
a felújított szakaszok 
mentén. 

A tervezett 
beruházásokat a 
Magyar Faluprogram, 
valamint a Területi és 
Településfejlesztési 
Operatív Program 
által elérhető 
forrásokra alapozva 
kívánjuk 
megvalósítani. De 
hosszabb távon 
elképzelhető, hogy 
megnyílhatnak 
számunkra más 
pályázati források is. 

Állami 
támogatásból és 
saját erőből 
fenntartható. 



 49

érintheti hátrányosan. 
3 A Dávodi Forrás Óvoda 

Napközi Otthonos 
Konyha felújítása 

A Dávodi Forrás Óvoda 
Konyhája naponta 
nagyságrendileg 400 főt 
tud ellátni meleg étellel. A 
dávodi lakosok mellett 
társulás keretében a 
homorúdi lakosok 
ellátásáról is gondoskodik. 

Rövidtávon: a humán és 
anyagi erőforrások 
toborzása Középtávon: a 
létesítmény felújítása, 
berendezések cseréje 
Hosszútávon: az érintett 
hátrányos helyzetű 
célcsoportok 
életkörülményeinek 
javulása. 

Az intézkedés célja 
összhangban áll az 
önkormányzat 
költségvetésével, a 
településfejlesztési 
programmal, a 
település szociális 
szolgáltatás 
tervezési 
koncepciójával 

A Dávodi Forrás Óvoda 
Konyha épületének 
felújítása, a 
berendezéseinek cseréje. 

Polgármester 2023. 06. 30. 
(péntek) 

A létesítmény 
kihasználtsága, 
igénybe vétele, 
mérete és 
paramétere; az 
újonnan elhelyezett 
eszközök száma, és 
rendeltetésszerű 
használatának 
gyakorisága; egyéb 
esetekben: 
hatékonyabb 
felhasználás, 
esztétikai, tartóssági 
és gazdaságossági 
szempontok. Az új, 
korszerűbb 
berendezések üzembe 
helyezésével a 
közüzemi díjak 
jelentős csökkenése 
várható. 

A humán források 
biztosítása saját 
erőből, az 
intézmények 
segítségével 
megoldható. Az 
anyag- és 
eszközbeszerzés, a 
kivitelezésre külső 
pályázati források 
bevonására van 
szükség, aminek 
mértéke 
megközelítőleg 
17.000.000,- Ft. Ennek 
az összegnek az 
előteremtése a 
Magyar Faluprogram 
vagy a TOP kiírású 
pályázatok keretében 
látszik 
megvalósíthatónak. 

Saját erőből 
fenntartható. 

4 A Művelődési Ház 
felújítása az idősek és 
a fogyatékkal élők 
nappali ellátása, házi 
segítségnyújtás 

Olyan többfunkciós – azaz 
gazdasági, kulturális és 
szociális események 
megszervezésére és 
megvalósítására egyaránt 
alkalmas – közösségi 
térnek a megújítása, amely 
a település társadalmi 
életének központja lehet, 
valamint a lakosság 
kulturális közösségi 
életszínvonalának javítását 
szolgálja. 

Rövidtávon: a humán és 
anyagi erőforrások 
toborzása Középtávon: a 
létesítmény felújítása 
Hosszútávon: az érintett 
hátrányos helyzetű 
célcsoportok kulturális, 
közösségi 
életkörülményeinek 
fellendítése. 

Az intézkedés célja 
összhangban áll az 
önkormányzat 
költségvetésével, a 
településfejlesztési 
programmal, a 
település szociális 
szolgáltatás 
tervezési 
koncepciójával 

A Művelődési Ház 
nagytermének fűtés - és 
energiahatékonyságának 
korszerűsítése. A meglévő 
lámpatestek cseréje, új 
energiahálózat kiépítése. A 
külső falburkolat 
szigetelése, a teljes 
vízhálózat felújítása. 
Akadálymentes WC 
kiépítése. 

Polgármester 2024. 12. 31. 
(kedd) 

A létesítmény 
kihasználtsága, 
igénybe vétele, 
mérete és 
paramétere; az 
újonnan elhelyezett 
eszközök száma, és 
rendeltetésszerű 
használatának 
gyakorisága; egyéb 
esetekben: 
hatékonyabb 
energiafelhasználás, 
esztétikai, tartóssági 
és gazdaságossági 
szempontok, ezzel 
együtt a közüzemi 
díjak csökkenése. 

A humán források 
biztosítása saját 
erőből, az 
intézmények 
segítségével 
megoldható. Az 
anyag- és 
eszközbeszerzés, a 
kivitelezésre külső 
pályázati források 
bevonására van 
szükség, aminek 
mértéke 
megközelítőleg 
35.000.000,- Ft. Ennek 
az összegnek az 
előteremtése a 
Magyar Faluprogram 
vagy a TOP kiírású 
pályázatok keretében 
látszik 
megvalósíthatónak. 

Saját erőből 
fenntartható. 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Roma foglalkoztatás 

elősegítése 
A roma lakosság körében 
magas a munkanélküliség 

radikálisan csökkenteni a 
roma munkanélküliek 
száma 

6/2012. (VI. 29.) 
számú 
önkormányzati 

1.Foglalkoztatás politika 
helyes irányba történő 
irányítása  2.Kapcsolatok 

polgármester 2020. 12. 31. 
(csütörtök) 

roma munkanélküli-  
ség csökkentése 

Munkaügyi Hivatal 
pályázati támogatása 
Önkormányzati 

fenntartható 



 50

rendelete a 
pénzbeli és 
természetben 
nyújtható helyi 
szociális 
ellátásokról 

erősítése a munkáltatók és 
a munkavállalók között  
3.Munkaügyi Központtal 
közös közreműködés 

források 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Gyermekek 

biztonságos 
környezetben 

Gyermekek rengeteg 
veszélynek vannak kitéve, 
káros szenvedélyek 
megjelenése a gyerekeknél 

A káros szenvedélyek 
csökkenése, az 
egészséges életmód 
elterjedése 

15/2004. (VI.30.) 
számú 
önkormányzati 
rendelete a 
gyermekvédelmi 
ellátásokról 

1. Jól működő 
kapcsolatrendszer 
kialakítása 2. Szakértők 
bevonása a gyermekek 
védelméért  3. preventív 
(megelőző,elhárító) jellegű 
előadások szervezése 

Családsegítő 
Szolgálat 
vezetője 

2020. 12. 31. 
(csütörtök) 

gyermekek 
tájékozottságának 
növekedése 

Anyagi források 
feltárása a szükséges 
szakértőkhöz 
(pályázati lehetőségek 
keresése) 

fenntartható 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Nők 

munkanélküliségének 
csökkentése 

Magas munkanélküliség a 
nő körében 

A  munkanélküliség 5%-
os csökkentése 

6/2012. (VI. 29.) 
számú önk. 
rendelete a 
pénzbeli és 
természetben 
nyújtható helyi 
szociális 
ellátásokról 

gyermekfelügyelet 
kiszélesítése az óvodában ;  
helyi idegenforgalmi 
lehetőségeinek 
kiaknázásával, 
munkalehetőségek 
teremtése,   Munkaügyi 
Központ 
állásadatainak,támogatási 
lehetőségeinek közzététele 

polgármester 2020. 12. 31. 
(csütörtök) 

munkanélküli-  ség 
csökkentése 

Eu-s 
társfinanszírozású 
pályzatok, KEOP, 
TIOP, NCA, NEA 
pályázatok 

fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Időskorú 

munkanélküliség,  és 
elszigetelődés 
csökkentése 

Az idősebb korosztály 
munkanélkülisége, 
elszigetelődése, 
elhagyatottsága 

1.Hosszú távú cél: Az 
idősebb korosztály 
körében a 
munkanélküliség jelentős 
mértékben csökkenjen 
2.Közép távú cél: 
Munkahelyteremtés 
3.Rövid távú terv: 
Programok, 
rendezvények szervezése 

6/2012. (VI. 29.) 
számú önk. 
rendelete a 
pénzbeli és 
természetben 
nyújtható helyi 
szociális 
ellátásokról 

1. Pályázati forrás 
felkutatása  2. Helyi 
értékek kiaknázása, 
marketingjének növelése 3. 
Civil szervezetekkel 
kapcsolatfelvétel, 
rendezvények, programok 
szervezése 

polgármester 2020. 12. 31. 
(csütörtök) 

Idős kori 
munkanélküliség és az 
elszigeteltség 
csökkenése 

Eu-s 
társfinanszírozású 
pályzatok, KEOP, 
TIOP, NCA, NEA 
pályázatok 

fenntartható 

2 A Dávod Gondozási 
Központ felújítása az 
idősek és a fogyatékkal 
élők nappali ellátása, 
házi segítségnyújtás 

A településen élők szociális 
biztonságának 
megteremtése és 
megőrzése, a szociális 
jogok érvényre juttatása, a 
szociális segítségre 
szorulókért érzett 
felelősségtől vezérelve 
biztosítja Dávod 
Önkormányzata a szociális 
alapszolgáltatást. A 
személyes gondoskodást 
nyújtó szociális 

Rövidtávon: a humán és 
anyagi erőforrások 
toborzása Középtávon: a 
létesítmény felújítása 
Hosszútávon: az érintett 
hátrányos helyzetű 
célcsoportok 
életkörülményeinek 
jelentős javulása. 

Az intézkedés célja 
összhangban áll az 
önkormányzat, 
illetve a társulás 
költségvetésével, a 
településfejlesztési 
programmal. 

Dávod Gondozási Központ 
külső határoló felületeinek 
hőszigetelése, 
világítótestek cseréje, a 
teljes belső padlóburkolat 
cseréje. 

Polgármester 
illetve a 
Társulási 
Tanács 

2023. 12. 31. 
(vasárnap) 

Az felújított 
létesítmény 
kihasználtsága, 
igénybevétele, mérete 
és paramétere; az 
újonnan elhelyezett 
eszközök száma, és 
rendeltetésszerű 
használatának 
gyakorisága; egyéb 
esetekben: 
hatékonyabb 
felhasználás, 

A humán források 
biztosítása saját 
erőből, a társulásban 
részt vevő 
önkormányzatok 
költségvetésének 
terhére megoldható. 
Az anyag- és 
eszközbeszerzés, a 
kivitelezésre külső 
pályázati források 
bevonására van 
szükség, aminek 

Állami és 
önkormányzati 
forrásból 
továbbra is 
fenntartható. 
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alapszolgáltatást a jogosult 
lakóhelyén illetve 
tartózkodási helyén kell 
biztosítani. Az 
önkormányzat társulás 
keretében tartja fenn az 
ellátást biztosító Dávod 
Gondozási Központ 
intézményt. 

esztétikai, tartóssági 
és gazdaságossági 
szempontok. 

mértéke 
megközelítőleg 
39.000.000,- Ft. Ennek 
az összegnek az 
előteremtése 
pályázatok keretében 
látszik 
megvalósíthatónak. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Akadálymentes élettér 

kialakítása 
Önkormányzati tulajdonú 
épületek és közterületek 
hiányzó, nem megfelelő 
akadálymentesítettsége 

Önkormányzati 
tulajdonú épületek, 
közterületek 
akadálymentesítettsége 

Település 
költségvetése 

1. Beruházásoknál nagy 
figyelem az 
akadálymentesítésre 2. 
Gyalogátkelő a 
forgalmasabb 
csomópontokba 3.  
Fogyatékkal élők 
problémáinak feltárása 

polgármester 2018. 12. 31. 
(hétfő) 

Egyenlő hozzáférés 
növelése 
közintézményekben 

Eu-s 
társfinanszírozású 
pályázatok, KEOP, 
TIOP, NCA, NEA 
pályázatok 

fenntartható 

 



 

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, cselekvési 
ütemterveket készítsenek.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

Fogyatékkal élők 
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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 véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítása céljából 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 Hirtenberg János 
Sándor polgármester vagy az általa megbízott személy felel: 

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

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

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

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

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

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
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- 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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HEP elkészítési jegyzék5 
 

NÉV6 HEP részei7 Aláírás8 

 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  

 
 

                                                           
5 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 
6 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
7 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. 
8 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
 
 
 


