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Bejelentetten távol maradt: -

A polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a  testület  határozatképes,  az
ülést  megnyitja.  Javasolja  a  meghívó szerinti  napirend elfogadását.  A Képviselő-testület  a
napirendet egyhangúan elfogadta.

N A P I R E N D:

1. A helyi  iparűzési  adóról  és  a  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  helyi
adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Filus Jánosné jegyző

2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Fábián Sándor polgármester

3. Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1. napjától
történő ellátásáról
Előadó: Fábián Sándor polgármester

4. 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Filus Jánosné jegyző

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Fábián Sándor polgármester

6. Iskolai felvételi körzet kialakításának véleményezése
Előadó: Fábián Sándor polgármester

7. Kérdések, bejelentések, interpellációk

Zárt ülés keretében

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előadó: Fábián Sándor polgármester



1.
A helyi iparűzési adóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 

helyi adórendeletek felülvizsgálata

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Az előterjesztő a jegyző asszony, megkérdezem, hogy az írásos
anyagot kívánja-e kiegészíteni?

Filus Jánosné jegyző: A Kormányhivatal javaslattétellel élt, hogy a helyi adó rendeleteinket
felül  kell  vizsgálni.  Erről  a  korábbi  testületi  ülésen  döntés  is  született,  ennek  értelmében
készült el a rendelet-tervezet. A korábbi rendelethez képest, csak annyi módosítás van, hogy
az iparűzési adónál a háziorvosnak 50%-os adókedvezményt tartalmaz az előterjesztés.

Fábián Sándor polgármester : Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kovács László alpolgármester: Szeretném megkérdezni,  hogy az őstermelőknek nem lehet
külön kedvezmény az iparűzési adónál?

Filus Jánosné jegyző: Nincs ilyen kedvezmény adására lehetőség.

A napirendben  szereplő  rendelet-tervezethez  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Fábián
Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület
elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  jegyzőkönyv 1.  számú mellékletét
képező alábbi rendeletet alkotta:

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2.
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: Kiküldésre került az írásos anyag. Erről a témáról is szó volt már
a korábbi üléseken. Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban?

Földházi Ferenc képviselő: Minden háztartást valaki fel fog keresni, hogy megnézze mennyi a
fogyasztása?

Filus Jánosné jegyző: Nem, a vízfogyasztásról a szolgáltató tájékoztat, megküldi azoknak a
névsorát, akik nem fizetnek szennyvízdíjat. Ez a rendelet január 1. napjától hatályos, jövőre
még nem kell fizetni, csak 2017. évben a 2016. évi fogyasztás alapján. Azok a háztartások,
amelyek még jövőre rákötnek a rendszerre, azok mentesülnek a díjfizetés alól.
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Földházi Ferenc képviselő: Itt most azokról a fogyasztókról van szó, akiknél a rákötésre a
lehetőség megvan és mégis valamilyen okból nem történt meg a rácsatlakozás?

Kiss Sándor képviselő: Azokra is vonatkozik, akiknél van zárt szikkasztó? Mert, ha nem kerül
ki  a  talajba  a  szennyező  anyag,  akkor  ezt  nem tartom jogosnak.  Ebben az  esetben  nincs
mentesség?

Filus  Jánosné  jegyző: Az  első  kérdésre  a  válasz  az,  hogy  igen  azokra  a  háztartásokra
vonatkozik, ahol a rácsatlakozás nem történt meg, és vízfogyasztás van. A második kérdésre
azt tudom mondani, hogy sajnos ebben az esetben nincs mentességre lehetőség.

Fábián Sándor polgármester: Vannak kivételek, amikor mentesül a háztartás a fizetés alól, de
ezek nem ilyen  jellegűek.  Ilyen  eset,  pl.  65  év  feletti  egyedülálló,  jövedelmi  helyzetet  is
figyelembe véve, vagy akinél csak kerti csap van, és lakáson belül vízfogyasztás nincs, stb.

A napirendben  szereplő  rendelet-tervezethez  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Fábián
Sándor polgármester az írásos előterjesztésben foglalt rendeletet terjeszti a képviselő-testület
elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -

A Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  egyhangúlag  a  jegyzőkönyv 2.  számú mellékletét
képező alábbi rendeletet alkotta:

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

3. 
Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

2016. január 1. naptól történő ellátásáról

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester: Az  előző  testületi  ülésen  tárgyalta  a  képviselő-testület  a
családsegítési  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  2016.  január  1.  napjától  történő
ellátásának felülvizsgálatát. Ennek értelmében készült el az előterjesztés.

Kiss Sándor képviselő: A családgondozó elvállalja a feladatot?

Fábián Sándor polgármester: Igen.

A napirendi  ponthoz  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem volt  Fábián  Sándor  polgármester  az
írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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78/2015.(XI.24.)sz. határozat
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátása

HATÁROZAT

1. Tabdi  Község  Önkormányzata,  mint  a  Tabdi  Közös  Önkormányzati  Hivatalt
működtető székhely önkormányzat 2016. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti
szolgálat  feladatait  Tabdi  és  Kaskantyú  települések  tekintetében  1  fő  önálló
családgondozó foglalkoztatásával látja el.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2016. január 1.

2. A Képviselő-testület  ennek  megfelelően  kezdeményezi  a  szolgáltatói  nyilvántartás
módosítását.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: november 30.

4.
2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A belső ellenőrzési tervet minden év december 31. napjáig el
kell fogadni. Azt a területet, feladatot próbáltuk beletenni, ami a korábbi években még nem
volt, a belső ellenőrzést 2008. évtől az önkormányzatnál a Vincent Auditor Kft. látja el. 

A napirendi  ponthoz  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem volt  Fábián  Sándor  polgármester  az
írásos előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

79/2015.(XI.24.)sz. határozat
2016. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyása

HATÁROZAT

Tabdi Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  119.  §  (5)  bekezdés  alapján  a  2016.  évi  belső  ellenőrzési  tervet  a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
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79/2015. (XI.24.) sz. határozat melléklete
Tabdi Községi Önkormányzat

2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sor-
szám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

Az ellenőrzés
tervezett

ütemezése (***)

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

(ellenőri nap)
(****)

1

Tabdi Közös 
Önkormányzati Hivatal
(Tabdi Községi 
Önkormányzat 
vonatkozásában)

Pénztári  és  banki
bizonylatok

Célja: annak megállapítása, hogy a 
vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi 
szabályozás a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kialakításra került-e, a 
pénztári- és bankbizonylatok alaki és 
tartalmi szempontból megfelelnek-e a 
törvényi előírásoknak, a 
pénzgazdálkodási jogköröket a 
jogszabályi és belső szabályoknak 
megfelelően gyakorolják-e

Tárgya: pénztárbizonylatok és banki 
utalásokhoz tartozó bizonylatok 

Időszak: 2015. IV. negyedév

- A bizonylatok, nyilvántartások 
esetleges nem megfelelőségében 
rejlő hibák

Típusa:
Pénzügyi ellenőrzés

Módszerei:

Bizonylatok
szúrópróbaszerű,

mintavételes ellenőrzése

2016. április

Jelentés:
2016. május 31.

4 belső ellenőri
nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2015. november 12.

Készítette: Jóváhagyta:

_____________________________ ________________________
          Lisztes-Tóth Linda Filus Jánosné
       Belső ellenőrzési vezető Jegyző



5.
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián Sándor polgármester: A kiküldött előterjesztésben szerepel,  hogy miért  szükséges a HEP
felülvizsgálata.  Esélyegyenlőségi  program hiányában az  önkormányzat  pályázatokon  nem tudna
részt venni. Kérdés, hozzászólás van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

A  napirendi  ponthoz  kérdés,  hozzászólás  nem  volt  Fábián  Sándor  polgármester  az  írásos
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

80/2015.(XI.24.)sz. határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálata

HATÁROZAT 

1. Tabdi  Község  Képviselő-testülete  –  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31. §-ában foglaltak alapján a 2013-2018.
évekre  szóló  62/2013.(IX.16.)  számú  határozatával  elfogadott  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programjának 2015. évi felülvizsgálatát a melléklet szerint fogadja el.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  felülvizsgálati  anyagot  tegye
nyilvánossá.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.



 80/2015.(XI.24.) számú határozat melléklete

Helyi
Esélyegyenlőségi 

Program

Tabdi Községi Önkormányzat

2013. április 16.

Tartalom

A Helyi Esélyegyenlőségi Program bevezetője...............................................................9
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A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak..............................................9
A HEP elfogadása és megvalósítása..........................................................................11

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP).........................................................................12
Bevezetés.................................................................................................................. 12
A település bemutatása.............................................................................................12
Értékeink, küldetésünk..............................................................................................15
Célok......................................................................................................................... 15
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)..................................17

1. Jogszabályi háttér bemutatása...........................................................................17
2. Stratégiai környezet bemutatása....................Hiba! A könyvjelző nem létezik.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége.................23

       4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység                        28
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége......................................................................49
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége................................................................52
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége..................................................57
8.  Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása................................................................61
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága...............................................62

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)......Hiba! A könyvjelző
nem létezik.

1. A HEP IT részletei................................................................................................62
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése................................................63
A beavatkozások megvalósítói.............................................................................63
Jövőképünk..........................................................................................................63
Az intézkedési területek részletes kifejtése.........................................................64

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
............................................................................................................................... 75
3. Megvalósítás.......................................................................................................80

A megvalósítás előkészítése................................................................................80
A megvalósítás folyamata....................................................................................80
Monitoring és visszacsatolás................................................................................82
Nyilvánosság........................................................................................................82
Kötelezettségek és felelősség..............................................................................83
Érvényesülés, módosítás.....................................................................................84

4. Elfogadás módja és dátuma...............................................................................85
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM BEVEZETŐJE

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célja, hogy Tabdi Községi Önkormányzata szakmailag megalapozott, 
jogszabályokhoz igazodó helyzetelemzést és tervet tudjon készíteni az esélyegyenlőség területén, ezzel 
biztosítva a megvalósítás sikerességét. 

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP)

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára. 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év 
időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
(továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai 
mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT)

A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket 
tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.
5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni.

Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum)

A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § (5) 
bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi 
önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb 
fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra. 
Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, 
hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék, bevonva a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, 
állami és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 58/B. §-a által a 2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit.

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, 
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 nők, 
 idősek és 
 fogyatékkal élők.

Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom 
különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák1 

Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átvéve 
annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját.
Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül.
Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-strukturális, 
nyílt és/vagy rejtett elkülönítés.
Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni védekezésként 
megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények).
Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, illetve az 
együttélés  feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, mely fókuszában a
csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban történő 
sikeres fejlesztésre. 
Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. Azon a 
társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy 
helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inkluzív 
társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden területen.
Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tud 
megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni adottságaiból adódó
különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív az az oktatást-nevelést 
megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan figyelembe véve, 
azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet. 

1 Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs.
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A HEP ELFOGADÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

- Az  elfogadást  megelőzi  a  partnerekkel  történő  egyeztetés,  a  döntéshozók
számára történő prezentáció, szakmai vita, valamint a széleskörű nyilvánosság
bevonását és tájékoztatását szolgáló társadalmi vita. 

- A  HEP  akkor  lesz  sikeresen  végrehajtható,  ha  nem  csak  a  település
önkormányzata  fogadja  el,  hanem  a  település  nem  önkormányzati
intézményeinek fenntartói, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára
szolgáltatást, ellátást nyújtó társadalmi szervezetek is, mint partnerek.

- A HEP-hez való egyenlő hozzáférést nyilvánossággal tudjuk biztosítani, így az
elkészült dokumentumot elérhetővé kell tenni mindenki számára. A HEP-et az
önkormányzat  saját  honlapján  helyezi  el,  felkéri  a  HEP-ben  közreműködő
partnereket  ugyanerre,  illetve  elküldi  olyan  nyilvános  fórumokra,  ahol
biztosítható a minél szélesebb nyilvánosság.

- A  megvalósítás  garanciája  a  tervezés  folyamatába  bevont  tematikus
munkacsoportok aktív munkája, munkájukról történő beszámolás, eredményeik
visszacsatolása.  Ennek  intézményesült  kerete  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programért felelős Fórum.
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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, Tabdi Községi Önkormányzat 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait2, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

Tabdi község első ismert okleveles említése 1302-ből való, ahol Tábeli néven szerepel, mint Kiskőrös 
környéki falu. Később Thabd néven bukkan fel. A törökdúlás idején elpusztult, pusztává vált. Betelepülése 
lassan ment végbe. 1890-ben újsághirdetés útján csalogatták ide az embereket letelepedési lehetőséget és 
földet kínálva. A lakosok sokfelől jöttek, ez az erős kevertség magyarázza a helyi népszokások és népviselet 
hiányát.

A falu Kiskőrös közvetlen szomszédságában, attól északra helyezkedik el. Igazgatási területe 2.138 ha. 

A Budapest-Kelebia vasúti fővonal a község nyugati határában húzódik. A vasúti megállótól a belterület 
központjába vezető út, mintegy 300 m hosszúságban földút.

Főközlekedési út a községet nem érinti. Az 53. sz. főközlekedési út vagy Csengőd-Akasztó vagy Kiskőrös 
települések érintésével érhető el. A község belterületén keresztülvezető, egyben a főutcát képező út 
Csengődöt és Tabdi összekötő Páhi felé vezető út.

A terület 1912-től hol Csengődhöz, hol Kiskőröshöz tartozott. Önálló községgé válásának időpontja 1950. 
január 1.

A községben 1960-ban vezették be a villanyt, illetve ebben az évben épült fel a templom.

1961-ben megépült a Tabdi-Csengőd közti műút, későbbiekben az egészségház és a művelődési otthon.

1985-ben a belterületen kiépült a vízhálózat és a távhívásos rendszer.

1994-ben került átadásra a vezetékes gázhálózat, 1995-ben az új telefonrendszer, majd 2001-ben a 
szennyvíz-hálózat.

Községünk fokozatosan fejlődik, ezt a fejlődést csak jól szervezett, közös munkával érhetjük el.

A lakosság közlekedését nehezíti a vasúti megálló távolsága, a település lakott területétől 1-2 km-re 
helyezkedik el. A vasúti közlekedés igénybevételének felmérése évről-évre megtörténik, a MÁV igazodik a 
lakossági kérések kielégítéséhez. Többnyire a lakóhelytől távol dolgozók és a diákok veszik igénybe a 
szolgáltatást. Budapest, Kiskőrös, Kiskunhalas városok könnyen elérhetők személyvonattal.

A község elérhetőségét nehezíti a Kiskőröst és Kecskemétet összekötő útvonal távolsága (Tabdi elágazás) 
mely a település központjától 3 km-re épült ki. A Baja-Kecel-Kiskőrös-Izsák-Kecskemét-Szolnok gyorsjáratú
autóbuszok nem térnek be a községbe. Ez a tény főként munkaszüneti napokon teszi körülményessé a 
községből történő elutazást, illetve a megközelítést. A munkanapokon történő autóbusz közlekedés megfelel 

2 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv 
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az elvárásoknak a Volán Zrt. évről-évre felméri a lakossági igényeket igazodva a kihasználtsághoz. A nap 
szinte minden időszakában közlekednek térségi járatok, de a Baja-Kecel-Kiskőrös-Izsák-Kecskemét 
gyorsjáratú autóbuszok menetrendjéhez nincs kellő igazodás, az eltérés némely járatot érintően az 1 órát is 
eléri.

Közvetlen Kecskemétre menő járatunk néhány éve biztosítja a könnyebb utazást. A járatokat többnyire a 
diákok veszik igénybe, illetve a közeli településeken dolgozók, valamint a felnőtt lakosság a kiskőrösi piaci 
napokon, továbbá gyógyszerbeszerzés céljából.

A munkába járást több munkáltató saját gépjárműjével biztosítja, illetve többen személyautóval jutnak el 
munkahelyükre. A község külterületén – dűlőutak mentén lakók (idősebb korosztály) igényének eleget téve 
több buszmegálló kialakítására is sor került.

Bács-Kiskun megyével szinte egyidőben 1950. január1-én lett önálló település Tabdi. A község megalakítása 
után gyorsan fejlődött. 1960-ban a villanyhálózat kiépítése történt meg, majd 1961-ben megépült a Tabdi-
Csengőd közötti műút. Ebben az időszakban épült meg a katolikus templom, az egészségház és a művelődési
ház.

Az egészséges ivóvízhálózat 1985-ben épült ki a község belterületén. A 80-as évek végén szilárdburkolatú 
utak építése is megkezdődött.

1994. évben épült meg a község belterületén a vezetékes földgázhálózat. Jelentős fejlődés történt 1990-2000.
év között az infrastruktúra területén.

A sűrűbben lakott tanyasi övezetben vízhálózat, gázhálózat, telefonhálózat épült meg a dűlők mentén, 
valamint villanyhálózat felújítás történt.

A szilárdburkolatú útépítések folytatódtak, azonban sajnálatosan a belterületi utak 50%-a jelenleg is földút.

Jelentős beruházást jelentett az Akasztó-Csengőd-Tabdi közös szennyvízprogram. A gerinchálózat 2000. 
évben épült meg, a szennyvíz-tisztítómű Csengőd községben került megépítésre. Az önkormányzatok 
jelentős anyagi áldozatot vállaltak ennek megvalósítása érdekében.

Tabdi tanyasi övezetének hátránya a dűlőutak távolsága a község sűrűbben lakott belterületi részétől. A 
dűlőutak mentén elhelyezkedő házak többnyire távol esnek egymástól. Villanyhálózattal valamennyi, 
telefonhálózattal 2 dűlőt kivéve ellátottak, továbbá 11 dűlőből 2-ben épült meg a vízhálózat, a 
gázszolgáltatást pedig azok a külterületi lakók vehették igénybe, ahol az ingatlan közvetlenül a gerincvezeték
mellett található. A beruházók, kivitelezők az infrastruktúra fejlesztést a magas költségek miatt (1 km 
szakaszon néhány épület) gazdasági szempontból nem tartják célszerűnek. Egészségügyi szempontból más a 
mérlegelés, mivel az egészséges ivóvízellátást a külterületen is 100%-ban meg kellene oldani.

2004-ben megépült az Izsák város mellett lévő szilárdhulladék-lerakóhely, melynek köszönhetően mind a 
bel-mind a külterületi lakók szervezett szemétszállítása biztosított.

Kiépített belterületi utak hossza: 7007 méter

Kiépített úttal ellátott lakások száma:    344 (85%)

Kiépített külterületi utak hossza: 2913 méter

Kiépített járdák hossza: 3550 méter,

többsége egyoldali, több utcában vegyes (nem folyamatos), beton vagy járdaalapos. A járdák felújítása 2012-
ben megkezdődött, mintegy 300 méter új járdát építettünk. 2014. évben 1387 m hosszan belterületi utak, 
1566 m hosszan külterületi utak kerültek kiépítésre. A külterületi szakasz esetében a belterületi kiépített út 
kamionos forgalmának áthelyezése volt a cél.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 Fő Változás

2007 1142  
2008 1127 99%
2009 1106 98%
2010 1095 99%
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2011 1076 98%
2012 1066 99%
2013 1065 100%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Tabdi település lakóinak száma az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent.

2. számú táblázat - Állandó népesség

 
fő %

nők férfiak összesen nők férfiak
nő 571 565 1136 50% 50%

0-2 évesek      
0-14 éves 68 77 145 47% 53%
15-17 éves 13 22 35 37% 63%
18-59 éves 327 354 681 48% 52%
60-64 éves 45 41 86 52% 48%
65 év feletti 118 71 189 62% 38%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A táblázat a 2013-as adatokat tartalmazza.
A lakosság nő – férfi arányának megoszlása közel 50-50%. Különbség leginkább az idősebb korosztály 
esetében látható.  A nők közül többen érik meg a 65 év feletti életkort.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 24 21 3
2009 15 27 -12
2010 39 48 -9
2011 25 37 -12
2012 26 28 -2
2013 25 34 -9

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A településen az elvándorlás évek óta magasabb mint a településre történő beköltözés. Az infrastruktúra 
javításával, a település élhetőbbé válásával próbálja az önkormányzat a fiatalok elvándorlását 
megakadályozni.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 
élve születések

száma
halálozások száma

természetes
szaporodás (fő)

2008 6 20 -14
2009 10 17 -7
2010 12 15 -3
2011 6 15 -9
2012 9 9 0
2013 9 16 -7

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzat

Az 5. sz. táblázatból jól látható, hogy Tabdi községben a születések száma nagyon alacsony, a fiatal 
korosztály munkalehetőség hiányában nem marad településünkön. A település vonzóvá tétele az 
önkormányzat számára nagyon fontos feladat.
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ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK

Tabdi község olyan település legyen, ahol neme, faji hovatartozása, bőrszíne,nemzetisége,anyanyelve, 
fogyatékossága, egészségi állapota,vallási meggyőződése, politikai véleménye,családi állapota,szexuális 
irányultsága,nemi identitása,életkora,társadalmi származása, foglalkoztatási jogviszonya és vagyoni helyzete 
miatt senki ne  tapasztalja meg a hátrányos megkülönböztetés sem közvetlen sem közvetett formáját. 
Küldetésünk, hogy mindenkivel szemben érvényesüljön az egyenlő bánásmód és egyenlő hozzáférés elve.

CÉLOK

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Az esélyegyenlőségi törvénynek megfelelve Tabdi község esélyegyenlőségi programjának célja, hogy 
életünk valamennyi területén így a munka, a tanulás, a szórakozás és a különböző szolgáltatásokhoz, 
ellátásokhoz való hozzájutás, valamint a civil szerveződések tevékenysége során elősegítse az egyes 
társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, melyet elsősorban az állam köteles biztosítani, de  Tabdi 
község önkormányzata, intézményei, civil szerveződései és a községben élő magánszemélyek is kötelesek  
megtartani.
Tabdi Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
a diszkriminációmentességet, 
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szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket
– az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (tankerülettel). 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 
alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
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.
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)

 1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 
 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.törvény 
 A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (továbbiakban:

Mötv.)
 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.törvény
 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 fogyatékos személyek jogairól  és  esélyegyenlőségük biztosításáról  (1998.  évi  XXVI.  törvény

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

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

előírásaira.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

Az  alábbiakban  röviden  meghatározzuk  a  kapcsolódó  stratégiákat,  melyekről
bővebben a HEP sablonhoz kapcsolódó tanulmánykötetben olvashatunk. Ezek ismerete
azért fontos, mivel a település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem
csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz is.

Az EU 2020 stratégia3

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 

3 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a 
munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.
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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 Program4

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.5 A Nemzeti 
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia6

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 felzárkózáspolitikát 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.

 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia7

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke. 

Roma Integráció Évtizede Program8

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására 
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási 
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.

Nemzeti Ifjúsági Stratégia

4 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-
A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf 
5 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm 
6 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 2011. 
november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
7 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu 
8 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, 2008.
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Az  Országgyűlés  2009-ben  fogadta  a  Nemzeti  Ifjúsági  Stratégiáról  készült
dokumentumot  (88/2009.  (X.  29.)  OGY  határozat).  A  Stratégia  az  ifjúsági
korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra
vonatkozóan.  Részletezi  az  ifjúságpolitika  hosszú  távú  társadalmi  céljait,
megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint
ezekhez  kapcsolódó  részcélokat  határoz  meg.  A  Stratégia  megvalósítása  kétéves
cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012.
(XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 

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 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.

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 Drogellenes Stratégiáról (2013–2020)
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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.”

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
Az Országgyűlés 15/2015. (IV.7.) sz. határozatával fogadta el a 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.

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 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.”

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
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Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. által előírt, hatályos HEP 
bemutatására van szükség. Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi 
esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi
társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, melyet 2 évente át kellett tekinteni és 
szükség esetén felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. törvény módosította, így az 
esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az Ekbtv. 31. §-ába került át. 

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) rendelkezik.
Tabdi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendeletei:

 A szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.23.)önk.
 A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.23.) önk.
 A szociális célú tűzifatámogatásról szóló 16/2015.(XI.02.)önk.
 A közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2001.(VIII.1.)Kt.
 A működtetési jog alapján folytatható önálló orvosi tevékenység háziorvosi, fogorvosi körzeteiről

szóló 6/2002.(V.29.)Kt.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal

A Program figyelembe veszi Tabdi Községi Önkormányzatának mindazon dokumentumait, melyek kitérnek 
az esélyegyenlőség megvalósítására, így különösen:
- Tabdi község költségvetési koncepcióját
- Tabdi Község Egészségtervét
- Tabdi Községi Önkormányzat Településrendezési tervét
- Tabdi Községi Önkormányzat Gazdasági programját
- Tabdi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai programját

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei között – 
önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését szolgálja az a 
felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások 
igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. 
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendeletben a 70 év feletti ingatlantulajdonosok 
mentességet élveznek, a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet értelmében a helyi civil 
szervezetek, valamint a megyei vagy országos civil szervezetek Tabdi községben működő csoportja 
taggyűlés, közgyűlés tartására, továbbá évente egy alkalommal egyéb célú rendezvény tartására a 
Művelődési Ház nagytermét térítésmentesen veheti igénybe, továbbá a szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet szerint a 70 év feletti egyedülélő, illetve 
kizárólag 70 évet betöltött személlyel együtt élő  szolgáltatást igénybevevő 30% kedvezményben részesül.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Tabdi Község Képviselőtestülete a helyettes szülői hálózat működtetésére – további 12 önkormányzattal 
együtt – 2000. január 1. napjától határozatlan időre kötött társulási megállapodást Kiskőrös város 
önkormányzatával, a feladatot Kiskőrös város Egyesített Szociális Intézménye látja el (helyettes szülők 
képzése, kijelölése). 
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Akasztó, Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, Soltszentimre, 
Tabdi, Tázlár, Császártöltés, Soltvadkert és Kunszállás önkormányzata 2010. február 3. napjától jogi 
személyiségű társulást hozott létre a jogszabályban előírt ivóvízminőség biztosításához szükséges 
beruházások közös megvalósítására (pályázat benyújtására, közbeszerzések lebonyolítására, a kivitelezői 
szerződések megkötésére, az állami és uniós támogatások igénylésére, elszámolására, stb.) majd a beruházás 
befejezését követő 5 évig a működtetéssel, fenntartással, és ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos feladatok 
ellátására.

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulást a kiskőrösi kistérségi tartozó önkormányzatok 2004. szeptember 
30. napjával hozták létre, ezt követően folyamatosan születtek meg az egyes feladatok átruházásáról szóló 
megállapodások.
Tabdi község önkormányzata

- 2007. január 1. napjától a könyvtári feladat,
- 2007. március 1. napjától a háziorvosi ügyeleti ellátás,
- 2009.  június  1.  napjától,  majd  2011.  január  1-től  a  gyepmesteri  telep  létrehozásával  és

működtetésével kapcsolatos feladatok
átruházásáról döntött.

A Hátsági Rekultivációs Önkormányzati Társulást 2011. június 24-én megtartott alakuló ülésen hozta létre 
Örkény, Albertirsa, Páhi, Csengőd, Soltszentimre, valamint Tabdi önkormányzata. A társulás veszt részt a 
KEOP 2.3.0/B11 a települési szilárd hulladéklerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése című 
egyfordulós pályázatán.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adattípusokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza.
Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan – adatszolgáltató meghatározása, adatgyűjtés megnevezése,
gyakorisága – segítséget nyújt a Központi Statisztikai Hivatal honlapjának Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program (OSAP) szerinti adatgyűjtésre vonatkozó oldala: 
http://www.ksh.hu/adatgyujtesek_adatatvetelek_2013 

Tabdi község esélyegyenlőségi programjának elkészítéséhez a TeIR KSH, TeIR Nemzeti Munkaügyi Hivatal,
valamint  a Tabdi Községi Önkormányzat (háziorvos, védőnő, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, 
önkormányzati hivatal) nyilvántartott adatait használtuk fel.
Az önkormányzat a roma etnikai kisebbség, a fogyatékosok, és a lakosság jövedelmi, vagyoni helyzetéről 
pontos adatokkal nem rendelkezik, ilyen jellegű felmérések, információgyűjtések nem készültek.
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 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos 
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően 
a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 
részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők
vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása az 
alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 
jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, 
illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves 
korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).

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

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 
társadalmi probléma. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a 
hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 
tartozik.

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai 
és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység 
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem 
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok 
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt 
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012)

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell
az Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az
Ebktv.  8.  és  9.  §-ai  értelmében közvetlen,  illetve  közvetett  hátrányos
megkülönböztetésnek minősül  az  olyan rendelkezés,  amelynek eredményeként  egy
személy  vagy  csoport  valós  vagy  vélt  nemzetiséghez  tartozása,  társadalmi
származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a
rendelkezés,  amely  ezen  személyeket,  csoportokat  lényegesen  nagyobb  arányban
hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat.

A fenti törvények részletes áttekintése ad támpontokat a következőkben megadott szempontok szerinti 
helyzetelemzéshez. A részletes jogszabályi háttér - értelmezéssel együtt - e sablon 2. számú mellékletében 
található.

A rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnése, a munkanélküliség növekedése, a munkaerő-piaci 
esélyek szűkülése miatt településünkön is jelen van a szegénység és ezen belül a mélyszegénység is, de meg 
kell említeni, hogy a községben jellemző a mezőgazdasági termelés, mely kiegészítő jövedelemhez juttatja a 
szegény családokat.  Az önkormányzat nyilvántartása alapján 2012. decemberi állapot szerint rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 53 család, összesen 87 gyermek jogosult, továbbá aktív korúak ellátásában
23 fő részesült, ezekben a családokban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a havi 40 eFt-ot.
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A nyugdíjak mértékéről sincs pontos számszerű adatunk, de a családgondozó családlátogatásai során 
tapasztalt életmódjuk, életkörülményeik alapján közöttük is vannak mélyszegénységben élők.   

A 2001. évi népszámlálási adatok alapján Tabdi községben mindösszesen 3 fő vallotta magát roma 
származásúnak. Lakosaink száma 2013. január 1-én 1145 fő, ebből az ismert adataink szerint a romák aránya
0,002%. Jelenlegi állapotról pontos adatunk nincs, viszont a 2001. évi adatokhoz képest jelentős változás 
nem történt. A roma kérdés településünkön az elenyésző arány miatt nem okoz problémát. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Jövedelmi és vagyoni helyzetre – a teljes településre vonatkozóan – pontos számszerű adattal nem 
rendelkezünk, mert ilyen jellegű felmérés nem történt. Erre csak a támogatást igénylők esetében van 
rálátásunk.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A község jellemző gazdasági ágazata a mezőgazdaság ezen belül is a szőlő és gyümölcstermesztés. A 
településen, illetve annak vonzáskörzetében az elmúlt tíz évben a munkahelyek száma csökkent.

A községben élők becsült aránya fizikai és szellemi foglalkoztatottságuk szerint:   

- fizikai foglalkozásúak: 80%

- szellemi foglalkozásúak: 20%

- aktív keresők: 40%

- inaktív keresők: 30%

- eltartottak: 20%

- munkanélküliek: 10%                                                                                      

Forrás: Tabdi község egészségterve

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.
Az e fejezetben foglaltak leírását  a HEP Sablon 1. számú mellékletének adatgyűjtő
táblái segítik. E mellett javasolt további települési adatok használata.

A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön 
törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során

a) közfoglalkoztatást szervez,
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 
következményeit,
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során –
törvényben  meghatározott  módon  és  mértékben  –  biztosítja  a  közfoglalkoztatási
jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. §
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Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, 
ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz
pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, stb. 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya9

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott 
foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években, 
illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. Meg kell vizsgálni az adatok 
alakulásának tendenciáit és összefüggésbe hozni a település gazdasági mutatóinak alakulásával. Át kell 
gondolni, a tendenciák, valamint a településen jelenleg érvényesülő gazdasági folyamatok milyen jövőbeli 
kilátásokat hordoznak magukban!

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

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

nő férfi összesen nő férfi összesen
fő fő fő fő % fő % fő %

2008 417 437 854 26 6,2% 31 7,1% 57 6,7%
2009 414 340 754 37 8,9% 34 10,0% 71 9,4%
2010 408 438 846 40 9,8% 32 7,3% 72 8,5%
2011 368 400 768 36 9,8% 38 9,5% 74 9,6%
2012 412 391 803 43 10,4% 42 10,7% 85 10,6%
2013 417 385 802 28 6,7% 18 4,7% 46 5,7%

   Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.2. táblázat adataiból, különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben
rámutathatnak arra,  hogy az egyes korosztályokat  tekintve elégséges-e a meglévő
problémakezelés vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni.

3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
nyilvántartott

álláskeresők száma
összesen

fő 57 71 72 74 68 46

20 éves és fiatalabb
fő 5 2 2 3 2 2
% 8,8% 2,8% 2,8% 4,1% 2,9% 4,3%

21-25 év 
fő 9 15 9 13 6 7
% 15,8% 21,1% 12,5% 17,6% 8,8% 15,2%

26-30 év
fő 5 10 12 6 6 4
% 8,8% 14,1% 16,7% 8,1% 8,8% 8,7%

31-35 év
fő 5 9 9 9 7 5
% 8,8% 12,7% 12,5% 12,2% 10,3% 10,9%

36-40 év
fő 8 7 8 11 11 8
% 14,0% 9,9% 11,1% 14,9% 16,2% 17,4%

41-45 év
fő 8 11 7 7 10 5
% 14,0% 15,5% 9,7% 9,5% 14,7% 10,9%

46-50 év
fő 8 5 8 9 11 6
% 14,0% 7,0% 11,1% 12,2% 16,2% 13,0%

51-55 év
fő 6 7 10 12 11 5
% 10,5% 9,9% 13,9% 16,2% 16,2% 10,9%

56-60 év fő 2 4 7 4 4 4

9 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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% 3,5% 5,6% 9,7% 5,4% 5,9% 8,7%

61 év felett
fő 1 1 0 0 0 0
% 1,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.3. táblázat adatai a tartós munkanélküliekről és a tendenciák szintén fontosak a
település  gazdasági  potenciáljának  jellemzésekor,  s  a  jövőbeli  folyamatok
tervezésekor.  Minél  magasabb  a  tartós  munkanélküliek  számaránya,  annál  inkább
szükséges a beavatkozások tervezése. Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek
közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat. 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

év 

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %
nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 26 31 57 16 11 27 61,5% 35,5% 47,4%
2009 37 34 71 23 20 43 62,2% 58,8% 60,6%
2010 40 32 72 29 17 46 72,5% 53,1% 63,9%
2011 36 38 74 26 18 44 72,2% 47,4% 59,5%
2012 43 42 85 27 7 34 62,8% 16,7% 40,0%
2013 28 18 46 12 4 16 42,9% 22,2% 34,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.4. táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben)
egy  fontos  munkaerő-piaci  helyzetre,  a  pályakezdőkre  irányítja  a  figyelmet.  A
későbbiekben  az  e  korosztálynak  szervezett  foglalkoztatási  programok
feltérképezésénél is fontosak lesznek e mutatók.

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

év 
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő férfi összesen nő Férfi összesen
fő fő fő fő % fő % fő %

2008 89 93 182 5 5,6% 5 5,4% 10 5,5%
2009 86 84 170 8 9,3% 4 4,8% 12 7,1%
2010 87 79 166 5 5,7% 2 2,5% 7 4,2%
2011 86 83 169 5 5,8% 5 6,0% 10 5,9%
2012 85 82 167 6 7,1% 3 3,7% 9 5,4%
2013 81 80 161 7 8,6% 2 2,5% 9 5,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők száma az elmúlt öt évben növekedést mutat. Ennek oka a településen korábban 
nagy létszámot foglalkoztató munkahelyek (Borászatok) létszámcsökkentése, illetve megszűnése. Az elmúlt 
öt évben az álláskeresők nemi megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a női munkanélküliek száma a 
nagyobb és ez növekedést mutat, továbbá megállapítható, hogy a fiatalok között is több a munkanélküli.   
                                                                                                                                                                               

b) alacsony iskolai végzettségűek10 foglalkoztatottsága

A 3.2.5. táblázat adatsora az alacsonyan iskolázott népességről használható a foglalkoztatottság résznél, de a 
HEP több más fejezeténél is fontos alap-adatsor. A 3.2.6. adatbázisban a regisztrált munkanélküliek 
megoszlása végzettségük szerint a későbbiekben a település gazdasági, foglalkoztatói szerkezetének 
elemzésekor lesz fontos a két mutató egymásnak való megfeleltethetősége miatt. A minta iskolázottsági 

10 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói 
meghatározása
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megoszlása fontos szempont lesz a helyi képző programok tervezésekor, hiszen látjuk, milyen képzettségű 
csoportoknak kell e programokat létrehozni.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

15 éves és idősebb
lakosság száma

összesen

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma 

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi
 fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 986 515 471 839 412 427 147 14,9% 103 20,0% 44 9,3%
2011 1000 513 487 0   1000 100,0% 513 100,0% 487 100,0%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év
nyilvántartott álláskeresők

száma összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség

8 általános
8 általánosnál

magasabb iskolai
végzettség

 Fő fő % fő % fő %
2008 57 1 1,8% 16 28,1% 40 70,2%
2009 71 0 0,0% 25 35,2% 46 64,8%
2010 72 1 1,4% 24 33,3% 47 65,3%
2011 74 0 0,0% 27 36,5% 47 63,5%
2012 85 2 2,4% 18 21,2% 65 76,5%
2013 47 1 2,1% 20 42,6% 26 55,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2008.  és  2011.  év  között  a  8  általános  iskolát  végzett  személyek  esetében  is
növekedett  a munkanélküliek aránya.  2012-2013. években ez a szám csökkent. Az
álláskeresőknél  a  magasabb  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  esetében  az  elmúlt
években csökkent a nyilvántartottak száma.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

 év
általános iskolai felnőttoktatásban

résztvevők száma
8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma

fő Fő %

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR,KSH-TSTAR
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

 év

középfokú
felnőttoktatásban

résztvevők összesen

szakiskolai
felnőttoktatásban

résztvevők

szakközépiskolai
felnőttoktatásban

résztvevők

gimnáziumi
felnőttoktatásban

résztvevők
fő fő % fő % fő %

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2013 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK!
Forrás: TeIR KSH-TSTAR, MÁK
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c) közfoglalkoztatás

Ez a vizsgálati irány a 3.2.9. adattáblában arra világít rá, mekkora szerepe van a helyi
munkaerő  foglalkoztatásában  az  önkormányzat  közfoglalkoztatási  programjának.
Összevetve a táblázat első oszlopának adatait a település aktív korú népességének
nagyságával, látszik a közfoglalkoztatás szerepe. Összevetve az adatot az állástalanok
számával  megfigyelhető,  tudja-e  pótolni  a  foglalkoztatási  forma  a  hiányzó
munkalehetőségeket. E tényezőket figyelembe kell venni a helyi program tervezése
során.
Ugyanezen  összehasonlítások  elvégezhetők  a  roma  aktív  korú  munkaerő,  illetve  a
roma aktív korú munkanélküliek száma és a közfoglalkoztatásban részt vevő romák
száma között. 

3.2.9. számú táblázat – Közfoglalkoztatásban részvevők száma
Év Közfoglalkoztatás

ban résztvevők
száma

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők

aránya a település
aktív korú

lakosságához
képest

Közfoglalkoztatás
ban résztvevő

romák/cigányok
száma

Közfoglalkoztatásb
an résztvevő

romák aránya az
aktív korú

roma/cigány
lakossághoz

képest
2010

.
9 fő 1% 0 0%

2011
.

12 fő 1% 0 0%

2012
.

22 fő 3% 0 0%

2013
.

44 fő 6% 0 0%

2014
.

40 fő 5% 0 0

Forrás: Önkormányzat adatai

Tabdi  Községi  Önkormányzatnál  a  fenti  táblázat  értelmében  2010.  óta  a
közfoglalkoztatásba bevont munkanélküliek száma emelkedett. 2015. évben összesen
9  közfoglalkoztatási  program  futott,  melyből  év  közben  megszűnt  5  program   14
személlyel és jelenleg fut 4 program 25 személlyel, tehát ebben az évben összesen az
önkormányzatnak 39 közfoglalkoztatottja volt. Az önkormányzat a településen a Kiss
és  Társai  Kft.  (Borászat),  valamint  a  Wóker-Trade  Kft.  (szeszipari  termékek)  után  a
harmadik legnagyobb foglalkoztató.

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 3.2.10. táblázat adatainak összegyűjtése és elemzése révén meg kell  vizsgálni  a
helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a
helyi  munkaerő  és  állásnélküli  munkaerő  lélekszámának  alakulásához,  és
szakképzettségi szerkezetéhez!
A  regisztrált  vállalkozások,  kiskereskedelmi  üzletek,  valamint  vendéglátóhelyek
számának  változása  jelzi  a  település  helyi  gazdasági  potenciáljának  alakulását,
tendenciáit. 
A  foglalkoztatási  programok  száma  és  az  azokban  részt  vevők  létszáma  a  helyi
munkaerő  foglalkoztatási  integrációjához  esetlegesen  hiányzó  szakképzettségek
megszerzési lehetőségére utal. 

28



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

év

regisztrált
vállalkozások

száma a
településen

Kiskereskedelmi
üzletek száma

vendéglátóhelyek
száma

állami
szektorban

foglalkoztatotta
k száma

kivetett
iparűzési

adó

befizetett
iparűzési

adó

működő
foglalkoztatás
i programok

száma
helyben

2008 60 11 3 10 20 millió 24 millió 1
2009 60 13 3 10 32 millió 38 millió 1
2010 69 13 3 10 34 millió 36 millió 1
2011 74 12 3 10 27 millió 30 millió 1
2012 70 17 2 15 30 millió 35 millió 1
2013 72 21 2 15 40 millió 43 millió 3

Forrás: önkormányzat adatai

A helyi vállalkozások száma emelkedett, viszont a nagylétszámot foglalkoztató üzemek
megszűntek,  vagy  a  piacuk  beszűkült,  így  létszámot  kellett  csökkenteniük.  Ez  a
település munkaképes lakosságát is érintette, munkahelyek szűntek meg. 

A 3.2.11. adattábla segítségével a település munkaerőpiaci helyzetének a közlekedési
lehetőségekkel  való  összefüggéseit  tárhatjuk  fel.  Meg  kell  vizsgálni  a  helyi
munkalehetőségek mellett a közeli foglalkoztatási centrum (városközpont, nagyváros,
megyeszékhely,  sőt  esetlegesen  a  főváros)  elérhetőségét  különböző  közlekedési
módozatokkal! 
A  táblázat  összegyűjtött  adatai  arról  adnak  tájékoztatást,  mekkora  szerepe  van  a
munkaerőpiaci sikertelenségben a közlekedésbeli  hiányosságoknak. Akadályozza-e a
közeli,  vagy távolabbi  foglalkoztatási  centrumok munkahelyeinek elérését  az idő,  a
különböző közlekedési  lehetőségek  járatsűrűsége.  Ha e  téren  akadályozó  tényezők
merülnek  fel,  milyen  javaslatokkal,  fejlesztésekkel  lehetne  e  hiányosságok
kiküszöbölésével elérhetőbbé tenni a munkalehetőségeket.

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

 

elérhetőség
átlagos
ideje

autóval

autóbusz
járatpárok

száma
munka-
napokon

átlagos
utazási idő
autóbusszal

vonat járatok
átlagos száma

munkanapokon

átlagos
utazási

idő
vonatta

l

Kerékpár úton
való

megközelíthetőség

átlagos
utazási idő
kerékpáron

Legközelebbi
centrum

10 perc 2 30 perc 6 10 perc 0 0

Megye-
székhely

40 perc 0 0 0 0 0 0

Főváros 100 perc 0 0 6 120
perc

0 0

Forrás: önkormányzat adatai

A  táblázat  is  jól  mutatja,  hogy  településünkön  a  tömegközlekedési  eszközök  csak
korlátozott  számban  vehetők  igénybe.  Közvetlen  járat  pl.  a  megyeszékhely
megközelítésére csak a tanévben van lehetőség és az is csak reggel 8 órakor, valamint
visszafelé már nincs is közvetlen járat. A közeli 5-10 km-es körzetben lévő települések
megközelítése is hasonló nehézségekbe ütközik. A vonat közlekedés akár megfelelő is
lehetne Kiskőrösre, valamint a főváros felé, viszont a település központjától kb. 2 km-
re található a vasútállomás, nem megfelelő úttal, közvilágítás nélkül.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
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A képzéshez, továbbképzéshez lehetőség a Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán érhető el 
legközelebb. 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Tabdi községben a munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek 
Tabdi Községi Önkormányzat (közmunkaprogram)
Bács – Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (képzések, 
munkaközvetítés)
Türr István Képző és Kutató Intézet (felnőttképzés)
A fentebb felsorolt  lehetőségek  biztosítanak  munkaerő-piaci  szolgáltatásokhoz  való
hozzáférést.

g) mélyszegénységben élők és romák11 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben közfoglalkoztatás nincs,  közmunka program keretében 
az önkormányzati ingatlanok, területek karbantartásában vesznek részt a közmunkások. Ilyen módon van 
lehetőség a mélyszegénységben élő lakosokat foglalkoztatni. A közfoglalkoztatottak száma évről – évre 
emelkedik, önmagát romának tartó közfoglalkoztatása nincs a településen.
2011- ben  12 fő
2012- ben  22 fő
2013- ban  44 fő
2014-ben 40 fő

Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők,
mélyszegénynek, akik a medián jövedelmek 40%-ánál kevesebből élnek. Az európai
tendenciákhoz képest Magyarországon és itt a településen is a mélyszegénységben
élő emberek jóval alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Kényes terület révén elsősorban személyes interjúk, beszélgetések során nyerhetünk olyan információkat, 
amelyek a munkakeresés során tapasztalt hátrányos megkülönböztetés eseteire utalnak. Fontos azonban 
odafigyelni arra, hogy megkülönböztessük a megkérdezettek által ténylegesen tapasztalt, átélt diszkriminatív 
eseményeket azoktól a csak hallomásból ismert és elmesélt történésektől, amelyeket ismerősök ismerősei 
meséltek. A gyűjtött adatok csak tájékoztató jellegűek a hátrányos megkülönböztetés problémájának a 
„levegőben való jelenlétéről” vagy hiányáról. A településen ilyen jellegű felmérés nem történt.

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

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint
a  munkaerő-piaci  szolgáltatásokat  és  az  álláskeresők  számára  elérhető
támogatásokat. 

E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére
a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:

11 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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 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, települési támogatás.

 Egyes  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  ellátások  egészben  vagy  részben  természetbeni
szociális ellátás  formájában  is  nyújthatók,  így  települési  támogatás,  rendszeres  szociális  segély,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

 Természetbeni  ellátás  továbbá  a  köztemetés,  közgyógyellátás,  egészségügyi  szolgáltatásra  való
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

év

rendszeres
szociális segélyben

részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési

támogatás)

Azoknak a száma, akik
30 nap munkaviszonyt
nem tudtak igazolni és
az FHT jogosultságtól

elesett 

Azoknak a száma,
akiktől helyi

önkormányzati rendelet
alapján megvonták a

támogatást
fő

15-64
évesek %-

ában
fő munkanélküliek %-ában

2008 5 0,006 0 0 0 0
2009 5 0,006 0 0 0 0
2010 6 0,007 0 0 0 0
2011 13 0,15 12 0,14 0 0
2012 4 0,004 17 0,017 2 0
2013 4 0,005 16 0,02 0 0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A  3.3.3.  táblázat  adatsora  azt  jelzi,  hogy  a  településen  a  szociális  segély  és  a
foglalkoztatást  helyettesítő  támogatás,  mint  az  aktív  korúak  támogatása  milyen
mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat a
járási  hivataltól,  aki: nem munkavállaló,  vagy egészségkárosodott,  vagy támogatott
álláskereső,  vagyis  olyan  hátrányos  munkaerő-piaci  helyzetű  aktív  korú  személyek
részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító
jövedelemmel.  A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatást  csak  álláskereső  személy
veheti igénybe. 
2011  január  1-től  bérpótló  juttatásra  (BJP),  illetve  2011  szeptember  1-től
foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  (FHT)  jogosult,  aki  korábban rendelkezésre
állási  támogatásban (RÁT)  részesült,  ám a jogosultságot  évente felül  kell  vizsgálni.
2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző
évben  legalább  30  nap  munkaviszonyt  tud  igazolni  közfoglalkoztatásban  vagy  a
munkaerőpiacon.  Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget  tenni,  mert  számára
nem  tudtak  közfoglalkoztatás  körébe  tartozó  munkát  felajánlani,  illetve  a  30  nap
munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az
általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.
A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  részesülő  a  munkaügyi  szervezettel
nyilvántartott  álláskeresőként  köteles  együttműködni.  Január  elsejétől
közfoglalkoztatásban  csak  a  Foglalkoztatási  Osztály  által  közvetített  álláskeresők,
elsősorban  FHT-ra  jogosult  személyek  foglalkoztathatóak,  akik  a  felajánlott
munkalehetőséget  az  iskolai  végzettség  és szakképzettség  figyelembevétele  nélkül
kötelesek  elfogadni,  emellett  az  önkormányzat  rendeletben  előírhatja  jogosultsági
feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT
összege  a  mindenkori  öregségi  minimálnyugdíjhoz  igazítva,  több  mint  négy  évig
változatlanul 28 500 forint volt, jelenleg az FHT összege 22.500 forintra. 
 
A fentiekben leírt jogszabály és fogalom változások miatt a 3.3.3. táblázatban a korábbi években nem 
mutatkozik segélyben részesülő.

Munkaerő-piaci szolgáltatások

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. 
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Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.

Álláskeresők támogatása

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az 
Flt. 14. §-a rögzíti.

A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 
16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább 
három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében.

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 
pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók 
létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az 
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a 
jogszabályban rögzített feltételek esetén.

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

év
15-64 év közötti lakónépesség

száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 836 5 0,6%
2009 829 6 0,7%
2010 826 7 0,8%
2011 815 6 0,7%
2012 803 0 0,0%
2013 802 1 0,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év
nyilvántartott álláskeresők száma

álláskeresési járadékra
jogosultak 

fő fő %

2008 54 13 24,1%
2009 73 20 27,4%
2010 76 17 22,4%
2011 83 14 16,9%
2012 84 11 13,1%
2013 46 19 41,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A fenti táblázat alapján látható, hogy a járadékra jogosultak száma csökkent, viszont a 3.3.3 sz. táblázat 
szerint az önkormányzatnál rendszeres szociális segélyt igénylők száma a kétszeresére emelkedett, 2012. 
évben 11 fő részesült a támogatásban. 

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.

Év Összes
lakásállomány

Bérlakás
állomány

(db)

Szociális
lakásállomány

(db)
Ebből

elégtelen
lakhatási

körülményeket
biztosító

lakások száma

Ebből
elégtelen
lakhatási

körülményeket
biztosító

lakások száma

Ebből
elégtelen
lakhatási

körülményeket
biztosító

lakások száma
2008. 549 0 4 0 0 0
2009. 550 0 4 0 0 0
2010. 550 0 4 0 0 0
2011. 550 0 4 0 0 0
2012. 550 0 4 0 0 0
2013. 550 0 4 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tabdi községben a lakásépítés megtorpant, 2008. óta egyetlen egy új lakóház épült. A
lakások  állapota  nagyon sok esetben  romlik,  hiszen  a  tulajdonosoknak  az  ingatlan
állagmegóvására már nem marad – a megélhetésük biztosítása után – anyagi forrásuk.
Az önkormányzat tulajdonában 4 bérlakás van, mind a négy lakott, szociális lakással
nem rendelkezik a település, igény sem volt eddig rá.

a) bérlakás-állomány

Az önkormányzat négy összkomfortos bérlakással rendelkezik. Egy lakás a háziorvos rendelkezésére áll, egy
lakás a helyi körzeti megbízott által használt, a további két lakást két helyi család bérli. A helyi családok által
bérelt lakásokra a lakásbérleti szerződés egy évre szól, ezek megújítását minden évben igényelni szükséges. 
2015. tavaszától két bérlakás felújítása kezdődött meg, mely jelenleg is folytatódik.

b) szociális lakhatás

Szociális lakása az önkormányzatnak nincs.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

A  települési  önkormányzat  nem  rendelkezik  az  egyéb  lakáscélra  használt  nem
lakáscélú ingatlanokról.

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
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Tabdi községben hajléktalan személy nem él. Veszélyeztetett lakhatási körülmények között 2011. évben egy 
család élt, házuk rossz statikai állapota miatt. Először albérletben laktak, majd 2012. tavaszán saját házat 
vásároltak. Az önkormányzat családgondozója a család lakhatásának biztosítása érdekében a hivatalos ügyek 
intézését segítette. Anyagi támogatásukra gyűjtést is szerveztek.

e) lakhatást segítő támogatások

Tabdi  községben,  mint  ahogy  a  táblázat  mutatja  2008.  és  2012.  között  a
lakásfenntartási  támogatást  igénylő  és  támogatásban  részesülők  száma
megkétszereződött.  A  lakhatási  költségek  a  családok  nagy  részénél  jelentősen
megnövekedtek, a támogatás segítséget nyújt a terhek enyhítésére. 2015. évben a
támogatás  megnevezése  (lakhatási  támogatás)  és  jogosultsági  feltételei
megváltoztak, így jelenleg a támogatottak köre lecsökkent.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év
lakásfenntartási támogatásban

részesítettek száma
adósságcsökkentési támogatásban részesülők

száma

2008 39 0

2009 51 0
2010 68 0
2011 92 0
2012 84 0
2013 89 0
2014 67 0

 Forrás: TeIR, KSH Tstar

f) eladósodottság
Adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy nincs. 
A  családgondozó beszámolója  szerint  az  eladósodottság  jelen van a  községben is.
Ebben az évben egy fő lakhatása került veszélybe, a hitelének fizetésképtelensége
miatt. 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Környezeti különbség a település külterülete és belterülete közt erősen kiütközik.

Külterület: elöregedett lakóépületek, gazdasági épületek jellemzőek (néhány kivétellel) 60-80 éves alap- és 
szigetelés nélküli vályogházak. Sok az elhagyott, műveletlen mezőgazdasági terület. A dűlők – Nagy Mihály 
dűlőt kivéve – földutak, szárazság idején szinte járhatatlanok. Az elhanyagolt területek mellett – a földút és a 
mezőgazdasági területek közt – elburjánzott cserjék, bokrok nehezítik a közlekedést. A villanyvezeték a 
település egész területén ki van építve, a vízhálózat a külterület kb. 20%-nál elérhető, gázvezeték csak 
minimálisan van kiépítve a külterületi ingatlanok esetében. A hulladékszállítás – az önkormányzat 
segítségével – a belterülettel hasonlóan hetente biztosított.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Településünkön telepek, szegregátumok nem találhatóak, ez problémát nem jelent.

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

Községünkben a telepek, szegregátumok nem relevánsak.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.)
Mivel szegregátum nincs a településen, így ilyen jellegű problémák sincsenek a községben.

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

Településünkön nem releváns.

3.6 Egészségügyi és 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.

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális
munka, nappali ellátás.

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális 
intézmény.

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a 
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a 
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. 
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

A háziorvosi feladatok ellátása Tabdi Község Önkormányzatával és az Országos Egészségbiztosító 
Pénztárral kötött szerződés keretében egyéni vállalkozási formában történik. Az orvosi tevékenységet 
nyugdíjas háziorvos szakorvos látja el. Ápolói feladatokat diplomás ápoló végzi. Intézménytakarítói 
tevékenység heti 20 óra munkaidőben folyik. A háziorvosi szolgálat a feladatait a jogszabályoknak 
megfelelően ellátja. A szolgálat az előírt személyi és tárgyi minimum feltételekkel rendelkezik, működési 
engedélye hatályos. Rendelési idő naponta 08.00- 12.00, rendelkezésre állási idő naponta 12.00- 16.00. A 
hétközi és hétvégi ügyelet Kistérségi társulás keretében működik.
 A háziorvos fizioterápiás kezelést is végez. A háziorvosi rendelőben az OEP által nem finanszírozott 
szolgáltatásként laboratóriumi vérvétel történik. A háziorvos tájékoztatása alapján a gondozásba vontak 
betegségek szerinti gyakorisági sorrendje: Magas vérnyomás betegség, Lipoprotein (koleszterin) 
rendellenességek, Mozgásszervi degeneratív betegségek, Szív-érrendszeri betegségek, Cukorbetegség, Agyi 
érbetegségek, Pszichés betegségek.

Az orvosi rendelő felszereltsége megfelelő, jelentős számítástechnikai fejlesztés történt a korábbi években. A
rendelő tetőszerkezetének javítását, belső festését, burkolat cseréjét az elmúlt évben az önkormányzat 
végezte el. A szakellátáshoz Kiskőrösre, illetve Kiskunhalasra kell elutazni a betegeknek. 

Fogorvosi betegellátás: 2000. évtől vállalkozásban történik. Heti két alkalommal keddi és pénteki napokon 
történik a betegellátás.
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A gyógyszerellátást 2012. óta fiókgyógyszertár végzi hétköznapokon 8 órától 12 óráig. Ez nagy segítség, 
mert már nem kell a szomszéd településekre utazni a felírt gyógyszerek kiváltása miatt, viszont a 
viszonylagosan kis árukészlet miatt több esetben csak másnap, az ellátó patikából történő kiszállítás után 
kapják meg a betegek a rendelt gyógyszert. 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

év

Felnőttek és
gyermekek részére
tervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma

2008 1 1 0
2009 1 1 0
2010 1 1 0
2011 1 1 0
2012 1 1 0
2013 1 1 0

        Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázat is mutatja, hogy Tabdi községben egy orvos látja el a felnőtt és gyermekorvosi szolgálatot.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 67

2009 75
2010 67
2011 74
2012 74
2013 57

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 17

2009 17
2010 14
2011 12
2012 10
2013 11

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Évente egy alkalommal egészséghetet szervez a családgondozó, ennek keretében sok mozgás (torna), és az 
egészséges étkezés megismerése is szerepel, ilyenkor, továbbá egyes falunapi rendezvényeken 
szűrővizsgálatot szervezünk (vérnyomás, vércukor mérés). Évente egyszer a 45 év feletti nők részére 
mammográfiás vizsgálatot szervezünk.
A háziorvosi rendelőbe több alkalommal helyeztek ki egy-egy hétre egészségügyi felvilágosító műsorokat 
bemutató LCD televíziót, és végeztek vércukor- és koleszterinszűrést. 
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Amennyiben  lehetőség  nyílik  rá  az  iskolában,  illetve  az  óvodában  prevenciós
előadásokra kerül sor.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Az  általános  iskolában  egy  fő  fejlesztőpedagógus  van  alkalmazásban,  az  elmúlt  évben  6
gyermekkel  foglalkozott,  hogy  a  felzárkóztatást  elősegítse.  Az  egyéb  rehabilitációs  ellátás
Kiskőrösön megoldott.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az iskolai étkeztetést, valamint az idősek szociális étkeztetését helyi vállalkozóval vállalkozási szerződés 
alapján biztosítjuk. Lehetőség van a diétás menüre is, jelenleg erre igény nem merült fel. Az ebéd változatos, 
és ízletes.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A településen gondozott – a Községi Sportegyesület kezelésében lévő – sportpálya van. A Sportegyesületnek 
egy futball szakosztálya, és egy judo szakosztálya van. A judo szakosztály inkább a gyermekkorúak részére 
ad sportolási lehetőséget, korábbi években versenyeken szép eredményeket értek el, jelenleg ez a szakosztály
nem működik. A futball szakosztály már az idősebb korosztályt is megmozgatja. A sportpálya mindenki 
részére nyitott, ott a sportolásra mindig lehetőség nyílik.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, tanyagondnoki szolgálat

Tabdi Községi Önkormányzat a házi segítségnyújtást a Baptista Egyház Filadelfia Segítőszolgálattal kötött   
szerződés alapján 2 fő házi gondozóval látja el, mindketten 8 órás munkarendben. A településre jellemző az 
elöregedés, nagyon sokan veszik igénybe az idősek közül a házi segítségnyújtást. Az önkormányzatnál 2015. 
június 30-áig 1 fő családgondozója a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat feladatait látta el. A 
szolgáltatásokat a község lakosai közül bárki igénybe vehette. 2015. július 1. napjától a családsegítő 
munkaviszonya megszűnt, ettől az időponttól heti 20 órában csak a Gyermekjóléti Szolgálat működik. A 
szociális ügyintéző segít azokban az esetekben, melyekben korábban a családsegítő segítségét vették 
igénybe. A jogszabályi változások miatt 2016. január 1. napjától kötelező feladata lesz az önkormányzatnak a
családsegítés, közös hivatalok esetében a székhely településnél kell ezt biztosítani.  2014. szeptember 1. 
napjától községünkben tanyagondnoki szolgálat is működik. Sikeres pályázat útján 1 db gépjárműbeszerzést 
tudtunk megvalósítani.

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

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor nem tapasztalt, panasz nem érkezett.

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

Külön plussz hátránykompenzáló juttatás nyújtására az önkormányzat költségvetése
nem ad  lehetőséget.  Pozitív  diszkriminációként  említhetném meg  a  tanyagondnoki
szolgálatot  (mely  2014.  szeptember  1.  napjától  működik),  a  külterületen  –  és  sok
esetben a belterületen – élő idős embereknél. 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
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A művelődési ház kiszolgálja a helyi igényeket, teret ad közösségi programoknak. Itt tartják a testnevelési 
órákat, sportszakköröket, táncszakköröket, szűréseket, „fogyitornát”. 2015. nyarán kezdődött meg a 
felújítása, egy KEOP-os pályázat keretében, illetve saját forrásból a teljes belső felújítása, mely 
előreláthatólag december 31. napjáig befejeződik, és egy szép, új, tiszta minden igényt kielégítő közösségi 
térré változik.

A véradás, anyatej nap, egészségügyi hét megrendezése is itt történik évről évre. Ez utóbbi keretében 
vetélkedőket, kerekasztal-beszélgetést, előadásokat, kiállításokat, reformkonyhai bemutatókat szervezünk. A 
farsangi időszakban minden hétvégére jut egy-egy program.

A közösségi rendezvények száma évről évre emelkedik. A kinti színtéren rendezett, egész községet 
megmozgató rendezvényeink a Falunap, Szüreti nap.

A községben az alábbi civil szervezetek tevékenykednek:

Nyugdíjas Klub, Asszony Klub, Mozgáskorlátozottak Helyi csoportja, Vöröskereszt Helyi szervezete, 
Horgászegyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Faluvédelmi Egyesület, Tabdi Községi 
Sportegyesület

Az egyesületek rendszeresen szerveznek programokat, és az önkormányzati rendezvényeken is aktívan részt 
vesznek.

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

Mivel etnikum nincs településünkön, így etnikai konfliktusról sem tudunk beszámolni. A közösségi 
együttélés – mivel kistelepülésről van szó – nagyon jónak mondható, konfliktusok nem tapasztalhatóak. 

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

A Vöröskereszt Helyi Szervezete nagyon jól működik, évente két alkalommal véradást szerveznek a faluban, 
többször használt ruha börzét. Az időseket rendszeresen látogatják, a szépkorúakat születésnapjukon 
felköszöntik, karácsonykor ajándékoznak. A település újszülötteinek köszöntése a szervezet részéről három 
éves múltra tekint vissza. Szorult, nehéz helyzetben élő családok részére alkalmanként gyűjtést szerveznek, 
illetve anyagi támogatást is nyújtottak. A helyi lakosságot minden esetben meg tudjuk szólítani egy-egy 
rendezvény szervezésénél, mind felajánlásukkal, mind saját önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a 
rendezvény sikeréhez.

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

Településünkön nincs nemzetiségi önkormányzat.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Munkanélküliség Közmunkaprogramokon való részvétel az
önkormányzatnál

Nem megfelelő iskolai végzettség,
szakképzettség

Felnőttképzés szervezése

38



 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.)

A 0-18 éves korosztály megoszlása 2012. évben:

Korosztály Fő Megoszlás %
0-1 éves 17 8,6
2-6 éves 48 24,1
7-14 éves 85 42,7
15-18 éves 49 24,6
Összesen 199 100,0
Forrás: Önkormányzati adatok

A fenti táblázat szerint 2012. évben a 18 év alattiak közül legnagyobb számban az általános iskoláskorú 
gyermekek vannak. Az iskoláztatásuk jelenleg helyben megoldott. 2015/2016. tanévben sajnos az alacsony 
gyermeklétszám miatt az 5. osztály már nincs a településen, és ezután folyamatosan lépcsőzetesen 3 év alatt 
a felsősök oktatása helyben megszűnik.

Tabdi Község Önkormányzata 2007. évben többcélú kistérségi társulást hozott létre, melynek keretében az 
óvodai és általános iskolai oktatást a társulás látta el. 2013. január 1. napjától önkormányzati fenntartásban 
került ismét az óvoda, mely megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel működik. Az általános iskola állami 
fenntartásba került (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ). Az oktatás továbbra is helyben, a 
korábbiakban megszokottak szerint folyik. 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma
1

Hány településről járnak be a gyermekek 1

Óvodai férőhelyek száma 50

Óvodai csoportok száma 2

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6-tól 17-ig

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
3 hét

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 3 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 2 0

Kisegítő személyzet 0 0
Forrás: TeIR, KSH T-star, önkormányzati adatok

Az óvodában beírt gyermekek száma az évek folyamán közel azonos. 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
év 3-6 éves

korú
gyermekek

óvodai
gyermekcsoportok

száma

óvodai
férőhelyek

száma

óvodai
feladat-
ellátási

óvodába
beírt

gyermekek

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma
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száma
helyek
száma

száma

2008 34 1 50 1 32 0
2009 34 2 50 1 35 0
2010 33 2 50 1 30 0
2011 32 2 50 1 34 0
2012 31 2 50 1 32 0
2013 31 2 50 1 30 0
Forrás: TeIR, KSH T-star, önkormányzati adatok

4.4.6.számú táblázat – Óvodai körzethatár

Óvodai
körzetenkénti

létszám és
hh/hhh

gyermekek
megosztlása

A körzetbe
felvehető
(ott élő)
összes

gyermekek
száma

A körzetbe
felvehető
(ott élő)

összes hh
gyermekek

száma

A körzetbe
felvehető
(ott élő)

összes hhh
gyermekek

száma

A körzet
óvodáiba

járó
gyermekek
összlétszám

a

A körzetbe
járó hh

gyermekek
létszáma

A körzetbe
járó hh

gyermekek
aránya a
körzet

óvodásaina
k össz

létszámáho

viszonyítva
(%)

50 50 50 28 13 46%

Összesen 50 50 50 28 13 46%

Forrás: önkormányzati (intézményi) adatok

Az általános iskolában tanulók száma az elmúlt években kevesebb, ez sajnos a születések számának 
csökkenésével magyarázható, továbbá gyakran a szülők más település oktatási intézményébe íratják be 
(Kiskőrös) gyermekeiket. Az alsós osztályokban összevonások történtek, valamint a felső tagozatnál ötödik 
osztályt nem indítottak.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

tanév

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók

száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók

száma

általános
iskolások száma

napközis tanulók
száma

fő fő fő fő %

2010/2011 35 37 72 28 38,9%
2011/2012 32 31 63 22 34,9%

2012/2013 26 31 57 19 33,3%

2013/2014 25 36 61 29 47,5%

2014/2015 24 31 55 35 63,6%

Forrás: TeIR, KSH T-star

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

tanév
általános iskolai osztályok száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai
feladat-
ellátási
helyek
száma

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen
1-4

évfolyamon
5-8

évfolyamon
összesen db

2010/2011 2 3 5 2 3 5 1
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2011/2012 2 3 5 2 3 5 1
2012/2013 2 3 5 2 3 5 1
2013/2014 2 4 6 2 4 6 1
2014/2015 2 4 6 2 4 6 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A gyermeklétszám csökkenését fenti táblázat is jól mutatja, mivel az alsós osztályokban a kevés létszám 
miatt összevonások történtek.

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata 
alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezik,
b)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 
álláskeresőként nyilvántartott személy,
c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények
között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
a)az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az a)-c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és 
vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: Gyermekétkeztetés  esetén  minden  nappali
rendszerű  általános  iskolai  oktatásban  1-8.  évfolyamon  részt  vevő  minden  tanuló
számára, aki „rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben” részesül, az intézményi
térítési díj  100%-át kedvezményként kell  biztosítani.  A három- vagy többgyermekes
családoknál  gyermekenként  az  intézményi  térítési  díj  50%-át  kell  kedvezményként
biztosítani. A „rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény”-ben nem részesülő, mindent
tartósan beteg, vagy fogyatékos iskolai tanuló utána az intézményi térítési díj 50%-át
kell kedvezményként biztosítani.
Ingyenes óvodai étkezést vehet igénybe akinek gyermeke 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg, vagy fogyatékos
- olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
- olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek,
- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
- olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 
130%-át (89.408.- Ft) 
Óvodáztatási támogatás: 2015. szeptember 1. napjától az ellátás megszűnt.

A 4.4.8 táblában szereplő adatok szerint 2011/2012-es tanévben 63 gyermek járt iskolába, A 2014/2015-ös 
tanévben a gyermekek létszáma már csak 51 fő. Ebből a fenti táblázat alapján látható, hogy 2011-ben 
ingyenes étkeztetésben 58%, 2014-ben 64%, valamint ingyenes tankönyvellátásban 71%-uk , 2014-ben 
100%-uk részesült.  Az évek folyamán tapasztalható a szülők anyagi helyzetének romlása, mivel mind 
többen folyamodnak és részesülnek támogatásban.
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete  

Veszélyeztetett az a gyermek vagy fiatal, aki családjában vagy közvetlen környezetében ismétlődő fizikai 
vagy lelki bántalmazásnak, zaklatásnak van kitéve. Fejlődésében (értelmi, érzelmi, erkölcsi) családja vagy 
környezetének erkölcstelen életvitele károsan befolyásolja, gátolja, vagy akadályozza

Rohanó mindennapjaink feszülté, idegessé, kevésbé ellenállóvá és alkalmazkodóbbá teszi az embereket. Ez a
gyermekek nevelésére, ellátására is hatással van.

Év veszélyeztetettek száma védelembe vettek száma

2008 18 1

2009 19 -

2010 18 4

2011 15 3

2012 11 3

2013 10 0

2014 16 3

Forrás: Családsegítő- és Gyermekvédelmi Szolgálat Tabdi

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

év
védelembe vett 18 év

alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a
18 év alatti védelembe vettek

közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008 0 0 16

2009 0 0 13

2010 4  13

2011 5 4 11

A helyi adatokból látható, hogy a veszélyeztetett gyermekek száma 2009-től csökkenést mutat.

Legtöbben anyagi nehézségeik megoldásában, gyermeknevelési kérdésekben, mindennapi életvitelükben 
fellépő problémákkal kapcsolatosan vártak segítséget az elmúlt négy évben a szolgálattól.

A veszélyeztetettségi, illetve védelembe vételi okok között családi konfliktusok és családon belüli erőszak 
valamint a szülők nem megfelelő életmódja, a gyermekek elhanyagolása illetve a gyermekek magatartásbeli 
problémája – magas számú igazolatlan iskolai hiányzás – szerepel leggyakrabban.

A gyermekjóléti szolgáltatások a kezelt probléma típusa szerint:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

anyagi 45 17 36 35 22 5 5

gyermeknevelési 18 13 29 20 17 12 11

beilleszkedési nehézség 2 1 12 3 3 0 2
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magatartászavar 1 4 3 3 3 2 1

családi konfliktus 11 7 16 9 3 9 10

szülők-család életvitele 7 11 8 6 6 7 4

szülői elhanyagolás 8 3 2 1 1 3 2

bántalmazás 4 7 8 1 1 0 1

fogyatékosság 4 1 2 2 2 2 2

szenvedélybetegség 3 - 8 4 0 0 0

problémák összesen 103 64 124 84 58 40 38

Forrás: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Tabdi

A településen hátrányos helyzetű gyermekek 2012. december 31. állapot szerint 88-an voltak, 2014. évben 
79-en. Ők szociális helyzetük miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek. Halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek 2012. évben Tabdi községben – a jegyző nyilvántartása szerint – 15 gyermek 
volt, jelenleg nyilvántartásunkban nincs hhh gyermek. Az összes rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekekhez viszonyítva ez 2%. Tartósan beteg fogyatékos gyermekek számáról
pontos adataink nincsenek, csak azoknak a gyermekeknek a száma ismert, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben is részesülnek.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

4.1.2. számú táblázat – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma 

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

2008 83 6 0 0 11
2009 86 4 0 0 25
2010 99 5 0 0 41
2011 86 5 0 0 37
2012 88 5 0 0 17
2013 82 4 0 0 2
2014 79 4 0 0  (megszűnt ellátás)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma településünkön nagyon magas.
A kedvezményben részesülők évente kétszer természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány) voltak 
jogosultak (2012. évben 58 család), a támogatást teljes összegben az állami költségvetés finanszírozta. 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnt, a gyermekek ellátásához kapcsolódó kiadásokhoz 
rendkívüli települési támogatás nyújtható.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

Gyermekétkeztetési kedvezményben részesültek száma a családgondozó beszámolója alapján:

Óvoda 50 %  5 fő
100 %  18 fő

Iskola 50 % 5 fő

43



100 %  33 fő
Forrás: Önkormányzati adatok

A fenti  adatok  a  2014.  évre  vonatkoznak  az  arányszámok  mutatják,  hogy nagyon
sokan igénylik, és részesülnek a gyermekétkeztetési kedvezményben.

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

év

 Ingyenes
étkezésben
résztvevők

száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők

száma iskola
1-8.

évfolyam

50 százalékos
mértékű

kedvezményes
étkezésre

jogosultak
száma 1-13.

évfolyam

 Ingyenes
tankönyv-
ellátásban
részesülők

száma

Óvodáztatási
támogatásban

részesülők
száma 

Nyári
étkeztetésben

részesülők
száma

2008 n.a. 30 11 53 0 0

2009 n.a. 29 5 53 0 23
2010  n.a. 35 5 51 0 33
2011  n.a. 37 8 45 1 11
2012 n.a. 32 8 45 1 24
2013 14 34 8 49 0 21
2014 15 33 5 51 0 23
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

Tabdi községben 2012. évben egy fő 14 év alatti  gyermek szerezte meg a magyar
állampolgárságot, Ő korábban évek óta településünkön élt és jelenleg is itt él, és tanul.
Jelenleg nincs olyan 14 év alatti külföldi állampolgárságú gyermek, aki a településen
élne.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Szegregált, telepszerű lakókörnyezet településünkön nem található, ebből kifolyólag ilyen helyzetben élő 
gyermek sincs.

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

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

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2008 1  201

2009 1  200
2010 1  197

2011 1  188

2012 1  184
2013 1 182
2014 1 173

Forrás: TeIR, KSH Star, önkormányzati adatok
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Tabdi-Kaskantyú település közösen alkalmaz 1 fő védőnőt 4-4 órában. 

2013-ban az önálló tanácsadáson megjelentek száma – a védőnő beszámolója alapján:
                Csecsemők és gyermekek: 106 fő
                Iskolások: 63 fő

A védőnő az oktatási intézményekben/óvoda, iskola/ egészségügyi szürővizsgálatokat végzek, amely magába
foglalja: testsúly, magasság, mellkörfogat, vérnyomás mérését, látás, színlátás ellenőrzését, valamint a 
hallásvizsgálatot és az orvosi vizsgálatot. Ha kóros eltérés mutatkozik, akkor szakorvoshoz irányítja a 
gyermekeket. Nyomon követi a gyermek állapotát és az egészségügyi törzslapon vezeti az adatokat. Az 
elmúlt években két alkalommal – a védőnő jelzését követően – nem engedtek haza újszülötteket, a nem 
megfelelő körülmények miatt, mindkét esetben ugyanaz az anya volt.

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

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

év

Felnőttek és
gyermekek részére
tervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma

2008 1 1 0
2009 1 1 0
2010 1 1 0
2011 1 1 0
2012 1 1 0
2013 1 1 0
2014 1 1 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
       

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év
Betöltetlen felnőtt

háziorvosi praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott személyek

száma

Gyermekorvos által ellátott
gyerekek száma 

Felnőtt házi
orvos által

ellátott gyerekek
száma 

2008 0 n.a. n.a. n.a.

2009 0 n.a. n.a. n.a.

2010 0 913 n.a. 118

2011 0 908 n.a. 109

2012 0 884 n.a. 112

2013 0 883 n.a. 107

2014 0 882 n.a. 99
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok (háziorvos nyilvántartása)

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás havi három alkalommal van a Védőnői szolgálatnál. 
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Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: minden hónap első és harmadik hétfő 13 órától
Tanácsadó orvos: Dr.Kállay Tamás
Általános tanácsadás (szükség esetén) minden hónap első és harmadik hétfő 14-15 óráig
Dr. Gínál Judit csecsemő tanácsadása minden hónap negyedik csütörtök 13 órától
Házi gyermekorvost településünktől 10 km-re lévő Kiskőrösön lehet elérni. 
A felnőtt háziorvos látja el a gyermekorvosi feladatokat is a településen.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év bölcsődék száma
bölcsődébe beírt

gyermekek száma

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,

veszélyeztetett gyermek,
nappali tagozaton tanuló

szülő)

Működő összes
bölcsődei

férőhelyek száma

2008-2014. 0 0 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év
családi napköziben engedélyezett

férőhelyek száma
családi napköziben a térítésmentes

férőhelyek száma

2008-2014. 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tabdi községben bölcsőde, családi napközi nem működik.

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

0-7 éves korúak egyéb speciális ellátására Kiskunhalason és Kiskőrösön van lehetőség. A korai
fejlesztést a kiskőrösi Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat,  Nevelési  Tanácsadó  Intézménye  biztosítja.  A  mozgáskészség  fejlesztése  2-3
hónapos kortól Kiskőrösön történik. 

d) gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti alapellátás községünkben az óvodai ellátás, az iskolai napközbeni ellátás, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatás. 

e) gyermekvédelem

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

év
védelembe vett 18 év

alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a
18 év alatti védelembe vettek

közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008 0 0 16
2009 0 0 13
2010 4  0 13
2011 5 4 11
2012 3 6 11
2013 0 3 10
2014 3 0 16
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         Forrás: TeIR, KSH Tstar
A településen a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma csökkent, a családok minden esetben 
együttműködőek voltak a családgondozóval, hiszen nekik is érdekük, hogy a családban jelentkező probléma 
megoldódjon, és a gyermek a családban maradjon. Védelembe vételre csak 4-5 gyermek esetében volt 
szükség. Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működik.  A jelzések nagy része most is az igazolatlan
hiányzásokról szól. A jelzőrendszer összetétele sokszínű, minden olyan intézmény, hatóság, részt vesz benne,
akik szakmai munkájuk során kapcsolatban állnak a gyermekekkel.  Együttműködnek, egymást kölcsönösen 
tájékoztatják, negyedévente rendszeresen össze is jönnek megbeszélésre.  

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Helyben krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás nincs, viszont az ilyen helyzetbe került családok 
problémáira  megyén belül keresünk megoldást a családgondozó, gyámügyi, szociális ügyintéző 
segítségével. Az elmúlt években két esetben került anya gyermekeivel anyaotthonba. 
Speciális ügyintézést igénylő esetekben megkereshető intézmények, személyek:                     
- TGYSZ központ Kecskemét
- helyettes szülői hálózat
- helyi szociális, gyámhatósági ügyintéző
- családsegítő, és gyermekjóléti szolgálat

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

Településünkön rendszeresen szerveződnek sport-, szabadidős és szünidős programok, a helyi civil 
szervezetek és az önkormányzat szervezésében (egészséghét, gyereknap, napközis tábor, úszótanfolyam). A 
programok minden gyermek előtt nyitottak, mindenki talál az érdeklődésének megfelelő sportolási, és 
kikapcsolódási lehetőséget. A Sportegyesület fenntartásában lévő Sportpálya rendelkezésre áll a település 
minden lakója számára. 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. 
A gyermekétkeztetés (óvodások, általános iskolások esetében) egy helyi vállalkozással (Kredit Kft.), a Tabdi 
Községi Önkormányzattal kötött szerződés alapján történik. Ingyenes étkezésben résztvevők száma az 
óvodában 2014. évben 15 fő volt, az általános iskolában 33 fő (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők), 50%-os kedvezményben részesülők száma 2014. évben általános iskolában 5 fő (3 gyermekesek,
emelt összegű családi pótlékban – beteg – gyermekek esetén). Hétvégeken nincs lehetőség az étkeztetésre, 
viszont az önkormányzat évek óta részt vesz a nyári gyermekétkeztetésben, hogy a szünidő alatt is jusson 
minden rászorult gyermek részére egyszeri meleg étkezés. Ez 2015. évben is megoldott volt átlagosan 10 
gyermek részére. Az idei évben kevesebben vették ezt igénybe, ennek oka az volt, hogy az ebédet nem 
lehetett hazaszállítani.

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

Településünkön az elmúlt években hátrányos megkülönböztetés, illetve az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatt panasz nem érkezett az önkormányzat felé, a civil szervek 
beszámolóiban, tájékoztatóiban sem éltek észrevétellel az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatban.

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

Az ellátórendszerek keretein belül pozitív diszkrimináció sem volt tapasztalható.
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

Az 1. számú mellékletben e fejezethez elhelyezett adattáblák egy részének kitöltéséhez elengedhetetlen volt 
a partneri együttműködés, hiszen az oktatási intézmények 2013. január 1-étől – az óvodák kivételével – nem 
önkormányzati fenntartásúak. A kapott információkat, adatokat hasznosítani tudtuk a Helyi Esélyegyenlőségi
Program készítése során.

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év
3-6 éves korú
gyermekek

száma

óvodai
gyermekcsoportok

száma

óvodai
férőhelyek

száma

óvodai
feladat-
ellátási
helyek
száma

óvodába
beírt

gyermekek
száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008 34 1 50 1 32 0

2009 34 2 50 1 35 0

2010 33 2 50 1 30 0

2011 32 2 50 1 34 0

2012 31 2 50 1 32 0

2013 31 2 50 1 30 0

2014 30 2 50 1 31 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen

székhely       

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma 

4 7 8 11 1 31

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0

az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten)

3 2 2 1 0 8

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma

2 5 3 6 1 17

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma

0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, intézményi adatok

4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása
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beíratott
hátrányos
helyzetű

gyermekek
létszáma

az
intézménybe

beíratott,
20%-ot

meghaladóan
hiányzott
hátrányos
helyzetű

gyermekek
száma (az

adott évből
eltelt

időszakra
vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban

részesülő
hátrányos
helyzetű

gyermekek
száma

beíratott
halmozottan

hátrányos
helyzetű

gyermekek
létszáma

az intézménybe
beíratott, 20%-
ot meghaladóan

hiányzott
halmozottan

hátrányos
helyzetű

gyermekek
száma (az adott

évből eltelt
időszakra
vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban

részesülő
halmozottan

hátrányos
helyzetű

gyermekek
száma

Székhely       

Csoport 
1

17 3 helyben 17 fő 0 0 0

Összesen 17 3 0 0 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, intézményi adatok

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

Gyógypedagógus foglalkozik az iskolában a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekekkel. Számuk a községben 7 fő, ez a teljes iskolai létszámhoz viszonyítva 1%.

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

Egy gyógypedagógus foglalkozik a gyermekekkel, illetve gyermekpszichológus is jár esetenként az iskolába.
12 év feletti gyermekek esetében igény szerint ezidáig pszichológiai konzultációra is lehetőség volt.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

Az egyes intézményeken belüli szegregáció településünkön nem releváns.

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

Az általános iskolában a kompetencia-méréseken a teljesítmény az országos átlagnak megfelelő, a falvakhoz 
viszonyítva kicsit jobb az eredmény.
Az iskolában a 2012/2013. tanévben a 8 évfolyam nem indult, 2015. évben az 5. osztály. Az elmúlt években 
valamennyi 8 osztályos tanuló eredményesen befejezte a tanulmányait. Ezt az alábbi táblázat is mutatja.

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

tanév

8. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma / aránya a nappali

rendszerű oktatásban
fő %

49



2010/2011 12 100
2011/2012 8 100
2012/2013 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati és tankerületi adatok

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A nehéz körülmények között élő tehetséges gyermekek részére az önkormányzat támogatást nyújt a 
középiskolai tanulmányaik folytatásához, az „Arany János Tehetséggondozó” program keretében, jelenleg 1 
tanuló részesül ebben a támogatásban.
A tanyagondnoki szolgálat létrehozásával a tanyabuszt az óvodások és az általános
iskolások is igénybe- veszik.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Gyermekek érzelmi és erkölcsi
fejlesztésének hiánya, magatartászavara

Pszichológus közös alkalmazása 

Gyermekek délutáni, szünidei egyedülléte
(szülők elfoglaltsága miatt)

Szakkörök, sportfoglalkozások, nyári
táborok szervezése

 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
 

 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat  azonos  jogok  kell,  hogy  megillessék  minden  polgári,  politikai,  gazdasági,  szociális,
kulturális jog tekintetében.

 a  Tanács  76/207/EGK  irányelve  a  nőkkel  és  a  férfiakkal  való  egyenlő  bánásmód  elvének  a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,

 a  Tanács  86/378/EGK  irányelve  a  férfiakkal  és  a  nőkkel  való  egyenlő  bánásmód  elvének  a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
   
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év
Munkavállalási korúak

száma
Foglalkoztatottak Munkanélküliek

férfiak nők férfiak nők férfiak nők
2008 375 417 344 391 31 26
2009 318 371 284 334 34 37
2010 408 368 376 328 32 40
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2011 398 376 360 340 28 36
2012 354 329 324 294 30 35
2013 354 327 322 284 32 38

Forrás: TeIR, önkormányzati adatok

A helyi adatgyűjtés célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a 
munkanélküliség a nőket és a férfiakat. 

Tabdi községben az utóbbi két évben nőtt a női munkanélküliek száma, az öt évvel
ezelőtti  adatok szerint még a férfiak voltak többségben állás nélkül,  ez az arány a
2011.  évi  adatok  szerint  már  megfordult,  és  a  munkavállalási  korú  nők  25%-kal
magasabb számban nem tudnak elhelyezkedni, mint a munkavállalási korú férfiak. Ez
az  arány  jelenleg  is  tart,  az  aktív  korúak  közül  a  nők  vannak  nagyobb  számban
munkanélkül. Ennek oka lehet, hogy a településen működő nagyobb vállalkozásoknál a
nehéz fizikai munka miatt elsősorban férfi munkaerőt keresnek. A nyári idényben a
községben telephellyel rendelkező üzem – hűtőház, gyümölcsválogatás, csomagolás –
egy kissé enyhít ezen a helyzeten, mert ott nagyobb számban nőket alkalmaznak – de
ez csak átmeneti. Az átképzések is segíthetnek a munkanélküliség csökkentésében,
továbbá a hosszú ideje otthon lévő nők (Gyes,  Gyet,  munkanélküliség) esetében a
munkába való visszajutás elősegítése tréningek szervezésével.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

A  településen  foglalkoztatást  segítő  programként  a  START  közmunkaprogramról
beszélhetünk.  Az  elmúlt  időszakban  nyelvi  képzések  indultak  a  településen,  ahol
szintén a női jelentkezők voltak többségben. A Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya szintén biztosít képzési lehetőséget (jelenleg konyhalány képzés folyik).  

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Az alacsony iskolai végzettség mint, ahogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program első szakaszában a 3.2.6. 
számú táblázatban is szerepel, a munkanélküliek 36%-át érinti. Tudomásunk szerint egy fő nyilvántartott 
álláskereső van, aki nem rendelkezik 8 általános iskolával. Külön kimutatás nincs nőkre és a férfiakra 
vonatkozóan. A megfelelő iskolai végzettség hiánya hátrányos lehet az elhelyezkedés során, bár a településen
lévő munkahelyek általában magasabb iskolai végezettséget nem igényelnek (borászatok, hűtőház, 
mezőgazdasági munka). 

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

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés miatt  panaszt nem tettek a
településen, bár ez nem egy olyan jellegű probléma, amelyről nyíltan beszélnek, és
ismertté válna, de ez élő probléma lehet.

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.)

Tabdiban bölcsőde, családi napközi nincs. Ilyen jellegű szolgáltatás iránt igény ezidáig nem is merült fel. 
Helyben óvoda és általános iskola működik. Az óvodában helyhiány nincs, kapacitása 50 fő a beiratkozottak 
száma 31 fő. Az óvodába felvehetik azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti. Az óvodai nyári napközi is működik. Augusztusban van három hét szünet az óvodában, 
amikor a szülőnek kell gondoskodnia gyermeke napközbeni elhelyezéséről. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

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

év védőnők száma
0-3 év közötti gyermekek

száma
átlagos gyermekszám

védőnőnként

2008 1 35 35
2009 1 35 35
2010 1 37 37
2011 1 34 34
2012 1 30 30
2013 1 26 26
2014 1 29 29

Forrás: TeIR, önkormányzati adatok

A védőnői szolgálat látja el az anya- és gyermekgondozást. 
Védőnői tanácsadás :
 Terhes tanácsadás minden hónap első és harmadik kedd 8-10 óráig 
 Csecsemő és kisgyermekek tanácsadás hétfő 8-10 óráig.
 Fogadó idő: hétfő, csütörtök  8-9 óráig

Önálló tanácsadáson megjelentek száma 2012-ben:
                Nők és várandós anyák száma: 72 fő
                Csecsemő és gyermekek száma: 86 fő
                Iskolások száma: 53fő

A Művelődési Házban sikeresen Baba-mama klub működik, amely az anyukák részére hasznos tanácsokkal
szolgál, és egyben kikapcsolódást nyújt.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A  családon  belüli  erőszak esetén  alkalmazható  legfontosabb  rendelkezéseket  a
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII.
tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló
tényállás,  a  párkapcsolati  erőszakra  jelenleg  a  Büntető  törvénykönyv  különböző
tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 
Az elmúlt években egy esetben kellett bántalmazás miatt egy nőt anyaotthonba elhelyezni, valamint egy 
családnál kialakult – szintén testi, lelki bántalmazás miatt – helyzet során a gyermekek kerültek védelembe 
vételbe. A védelembevétel időközben megszűnt, mivel az élettárs elköltözését követően a veszélyeztetettség 
megszűnt. A településen ismert, és orvosolt eset igaz csak egy esetben fordult elő, de a nőket érő erőszak, 
illetve a családon belüli erőszak sok esetben a négy fal között marad.
A Családsegítő-  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  családgondozója  a  hozzáforduló  nőknek
segítséget nyújt. 
Szükség esetén a helyi rendőr segítséget tud biztosítani.

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

Anyaotthon legközelebb Kecskeméten van. Az elmúlt években 2 esetben kellett gondoskodni elhelyezésről, 
az egyik esetben (lásd az előző pontban) bántalmazás miatt, a másik esetben az anya és gyermeke 
lakhatásának megoldatlansága miatt. Mindkét esetben gyors, azonnali intézkedés történt.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A helyi politikai életben a nők száma kevés, de javult az elmúlt időszakban (két képviselőnő van a 
Képviselő-testületben). Ez az ambíció nem igazán jellemző a női lakosságra. Inkább a közélet kulturális 
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területén aktívak. Több helyi civil szervezet tagjai nők, sőt egy csak női tagot számláló Asszonyklub is 
alakult, valamint a Vöröskereszt helyi csoportjában is szinte csak nők vannak. A kulturális programokon, 
önkormányzati rendezvényeken az Asszonyklub minden esetben jelen van. Az önkormányzati intézmények 
vezetőinek 100%-a nő. (Női vezetők: általános iskola, óvoda, önkormányzati hivatal). Megállapítható, hogy 
hátrányos megkülönböztetés ezen adatok alapján nincs.

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

A nők elhelyezkedése településünkön – mint korábban már leírtuk az inkább fizikai erőt igénylő 
munkalehetőség miatt korlátozott. Helyben a probléma megoldására nincs lehetőség, enyhítésére a Kiskőrösi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával történő együttműködés lehet a megoldás.
A nők elhelyezkedését segíti, hogy a településen működik óvoda, így a kisgyermekes anyukák is dolgozni 
tudnak.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Gyedről, gyesről visszatérő anyukák
elhelyezkedési nehézsége

Átképzések szervezése, felnőttképzés
ösztönzése

 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

3. számú táblázat - Öregedési index

 
65 év feletti állandó lakosok

száma (fő)
0-14 éves korú állandó

lakosok száma (fő)
Öregedési index (%)

2001 230 184 125,0%
2008 189 163 116,0%
2009 187 157 119,1%
2010 183 154 118,8%
2011 185 143 129,4%
2012 192 150 128,0%
2013 189 145 130,3%

Forrás: TeIR, KSH T-star

Az európai átlagnak megfelelően településünkön is az idősek száma magas. Jellemző
községünkre  is  a  település  elöregedése,  a  gyermekek  születésének  csökkenése,
valamint a fiatal lakosság elvándorlása miatt.
Fontos  az  önkormányzat  számára  az  idősekről  való  gondoskodás,  és  a  megfelelő
életkörülmények biztosítása.
Az idősek számára elérhető és igényelhető ellátások az alábbiak:

A  nyugdíjban,  nyugdíjszerű  ellátásban  részesülők  vonatkozásában  az  alábbi
jogszabályi rendelkezések irányadók:
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A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

1. saját jogú; és
2. hozzátartozói

nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:

1. az öregségi nyugdíj,
2. a rehabilitációs járadék.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1. az özvegyi nyugdíj;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdíj;
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.

Időskorúak járadéka
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő 
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 
összegű ellátással rendelkeznek. Az ellátás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz kell 
benyújtani.

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

év
nyugdíjban, nyugdíjszerű

ellátásban részesülő férfiak
száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők

száma
összes nyugdíjas

2008 148 202 350
2009 146 196 342
2010 149 193 342
2011 147 198 345
2012 144 192 336
2013 145 187 332

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjban, illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma magasabb, ebből
következik, hogy idős korban a női nem van túlsúlyban.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 6
2009 7
2010 6
2011 4
2012 3
2013 3

       Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az  időskorúak  járadékában  részesülők  száma  a  nyugdíjban,  illetve  nyugdíjszerű
ellátásban részesülőkhöz viszonyítva csekély, de természetesen fontos,  hogy Ők se
maradjanak ellátás nélkül.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

év

Regisztrált
munkanélküliek

száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek

száma

Tartós
munkanélküliek

száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek

száma
fő fő % fő fő %

2008 57 3 5% 27 n.a. #ÉRTÉK!
2009 71 5 7% 43 n.a. #ÉRTÉK!
2010 72 7 10% 46 n.a. #ÉRTÉK!
2011 74 4 5% 44 n.a. #ÉRTÉK!
2012 85 6 7% 34 n.a. #ÉRTÉK!
2013 46 2 4% 16 n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint
2008 2009 2010 2011 2012 2013

nyilvántartott
álláskeresők száma

összesen
fő 57 71 72 74 68 46

20 éves és fiatalabb
fő 5 2 2 3 2 2
% 8,8% 2,8% 2,8% 4,1% 2,9% 4,3%

21-25 év
fő 9 15 9 13 6 7
% 15,8% 21,1% 12,5% 17,6% 8,8% 15,2%

26-30 év
fő 5 10 12 6 6 4
% 8,8% 14,1% 16,7% 8,1% 8,8% 8,7%

31-35 év
fő 5 9 9 9 7 5
% 8,8% 12,7% 12,5% 12,2% 10,3% 10,9%

36-40 év
fő 8 7 8 11 11 8
% 14,0% 9,9% 11,1% 14,9% 16,2% 17,4

41-45 év
fő 8 11 7 7 10 5
% 14,0% 15,5% 9,7% 9,5% 14,7% 10,9%

46-50 év
fő 8 5 8 9 11 6
% 14,0% 7,0% 11,1% 12,2% 16,2% 13,0%

51-55 év
fő 6 7 10 12 11 5
% 10,5% 9,9% 13,9% 16,2% 16,2 10,9%

56-60 év
fő 2 4 7 4 4 2
% 3,5% 5,6% 9,7% 5,4% 5,9% 4,5%

61 év felett
fő 1 1 0 0 0 0
% 1,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 6.2.3. és a 3.2.2. számú tábla alapján 2013. évben 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 4 fő volt, 
ez nem jelentős a településen regisztrált  össz munkanélküliekhez képest (munkanélküliek száma: 46 fő), 
0,04%.
A  nyugdíjasok  foglalkoztatottságáról  adatokkal  nem  rendelkezünk,  ilyen  jellegű
felmérés  nem  készült.  Az  önkormányzatnál  3  fő  55  év  feletti  dolgozó  áll
munkaviszonyban  határozatlan  időre.  Továbbá  a  közmunkaprogramban  jelenleg
további 1 foglalkoztatott van.

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
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Az  egészségi  állapotuktól  függően  az  időskorúak  alkalmi  munkát  vállalnak.  Az
önkormányzat  intézményeiben  nincs  olyan  munkakör,  amely  az  idősek  korának,
egészségi állapotának megfelelő lenne, ezért a foglalkoztatásuk nem megoldható. A
településen működő Nyugdíjas  Klub keretein belül  tudják az igényeiknek megfelelő
programokat megszervezni, és azokon részt venni.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Adatgyűjtés a diszkriminációról a foglalkoztatás területén nem történt, ennek felmérése igen nehéz. Ennek 
jelenlétéről csak közvetett információk vannak. Amennyiben egy 55 év feletti veszíti el a munkáját, az 
elhelyezkedés nehezebb. 

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

Alapszolgáltatások
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő
szakosított ellátási formában kell gondozni.

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

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

év
64 év feletti lakosság száma

nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

fő fő %
2008 189 0 0%
2009 187 0 0%
2010 183 0 0%
2011 185 0 0%
2012 192 0 0%
2013 189 0 0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen helyben háziorvos rendel, továbbá fogorvosi ellátás is működik. Szakorvoshoz viszont már a 
szomszéd településre Kiskőrösre (10 km) kell az időseknek elmenni. A 6.3.1. táblázat szerint úgy tűnik, hogy
nappali ellátás nincs a településen, és nem is veszik igénybe, de ezt az önkormányzat megállapodása alapján 
a Filadelfia Segítő Szolgálat látja el. Szociális szolgáltatásként a Filadelfia Segítő Szolgálat által nyújtott házi
segítségnyújtást tudják igénybe venni, továbbá lehetőség van a szociális étkeztetés igénybevételére is. 2014. 
év végén a házi segítségnyújtást 15 fő vette igénybe, gondozásukat 2 fő főállású gondozó látja el. 
 A családgondozó családlátogatásai során felkereste az időseket is. 2012-ben az önkormányzati adatgyűjtés 
készült az idősek körében, felmérve az igényeiket, 113 személyt érintett a felmérés. A felmért személyek 
közül 75 fő egyedül él. Túlnyomó többségük (100 fő) az egészségügyi szolgáltatáshoz (szakrendelő, 
háziorvos, gyógyszertár) való eljutás nehézségeit jelölték meg problémaként. A településen a 
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tömegközlekedést korlátozottan lehet igénybe venni. Továbbá megjelölésre került még a bevásárlásban, 
postai ügyintézésben, egyéb ügyintézésben való segítség kérés. A kérdőívre válaszolók közül 91 fő 
belterületi és 22 külterületi lakos. Az önkormányzat részéről már korábban is felvetődött a tanyagondnoki 
szolgálat létrehozása, ami a felmérés ismeretében ismét előtérbe kerülhet. Szakosított ellátási rendszer 
településünkön nincs. A falu központjában lévő félkész épület befejezéseként tervként szerepel egy idősek 
otthonának kialakítása.
Az  idősek  körében  végzett  felmérés  során  tapasztalható,  hogy a  megbetegedések
túlnyomó  többsége  szív-és  érrendszeri  (magas  vérnyomás)  megbetegedés,
cukorbetegség,  és  magas  számban  szednek  idegrendszeri  megbetegedésre
gyógyszereket.
2014. szeptember 1. napjától községünkben tanyagondnoki szolgálat működik. A tanyagondnok szállítja ki 
az ebédet a szociális étkeztetésben részesülők számára, továbbá az idős emberek egyéb szükségleteinek 
kielégítésében is részt vesz (bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, gyógykezelésre történő szállítás, stb.). Csengőd 
községgel közösen szervezetten szállítjuk az időseket a kiskőrösi evangélikus idősotthonban, napközbeni 
ellátásra. A szállítás a községi rendezvényeken is megoldott ezáltal, igény szerint az időseket, mozgásukban 
korlátozott személyeket a tanyagondnoki szolgálat gépjárművével szállítják a rendezvény területére, és 
viszik haza. Az idősek nagy megelégedésére szolgál a tanyagondnoki szolgálat.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A 2012-ben készült felmérés során a megkérdezettek 30%-a részt venne kiránduláson, fürdőlátogatáson. Az 
idősek 50% valamilyen helyi szervezet tagja (Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, Horgászegyesület, 
Nyugdíjas Klub, Tűzoltó Egyesület, Vöröskereszt Helyi Szerve). 10% rendszeresen könyvtárba jár, és a 30 fő
úgy nyilatkozott, hogy rendszeres részt vesz a helyi rendezvényeken. 
 A  településen  az  idősek  számára  elérhető  a  könyvtár,  a  sportpálya,  stb.
Csatlakozhatnak a helyi társadalmi szervekhez, különösen az Ő igényeikhez igazodó
Nyugdíjas Klubhoz.

c) idősek informatikai jártassága

Az idősebb korosztály digitális tudására, informatikai jártasságára vonatkozóan a felmérésben nem tértünk 
ki, így ilyen jellegű adatunk nincs. Természetesen pontos számadatok nélkül is úgy gondoljuk, hogy ezen a 
területen az idősek tudása hiányos. A későbbiek során erre vonatkozóan készülhet egy igényfelmérés.

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

2012. évben az önkormányzat az idősek körében felmérést készített, annak érdekében, hogy megismerjük 
igényeiket, és annak tudatában segítséget tudjunk nyújtani számukra. A felmérés eredményeinek ismeretében
a továbbiakban az Ő igényeiknek megfelelően próbáljuk alakítani a településen igénybevehető szolgáltatások
körét, valamint a programokat.
A helyi társadalmi szervezetek évente tájékoztatást nyújtanak az éves tevékenységükről, ebből ismert, hogy a
településen működő Nyugdíjas Klub rendszeres szervez tagjainak – illetve nem tagoknak is lehetőségük van 
részt venni – programokat. Ilyen program fürdőlátogatás, kirándulás, zenés, táncos estek, teadélutánok, 
megyei rendezvényeken való részvétel, stb. Ezenkívül minden szerdán a Művelődési Házban helyt adó klub 
helyiségben jöhetnek össze beszélgetésekre 13 órától a nyugdíjasok. Az Asszonyklub tagjai között is vannak 
idősek, akik aktívan részt vesznek a klub életében, sőt a klubbon belül alakult Dalkörnek is tagjai. Az 
egészséghét keretében az egészséges életmóddal kapcsolatos tájékoztatókon, előadásokon is részt tudnak 
venni. Informatikai képzés még nem volt a településen az idősebb korosztály részére.
A közmunkások bevonásával a napi életvitelük során felmerülő problémák esetében az
önkormányzat segítséget tud nyújtani (tűzifa aprítás, ház körüli munkák).
Az  érettségi  előtt  álló  diákok  2015.  évben  az  önkormányzat  közreműködésével,
közösségi munka keretében jártak az idős emberekhez. Ezt a jövőben is tervezzük,
hiszen  sok  esetben  magányosan  élnek  az  idősek,  és  szükség  van  egy  kis
beszélgetésre, a külvilággal ez egy kapocs.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Egészségtelen életmód, betegségek
megjelenése

Az egészséges életmód előnyeinek
hangsúlyozása előadások keretében

A külterületen élő idősek egészségügyi
ellátáshoz való eljuttatása

Tanyagondnoki szolgálat létrehozása,
minél szélesebb körben történő

igénybevétele

 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. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan 
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A településen fogyatékossággal élő személyek problémáiról nincs információnk. Nem tudjuk hányan, milyen
fogyatékossággal, és milyen problémákkal élnek.  A településünk működik a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete (taglétszámuk 30 fő), Ők csak a fogyatékkal élők egy csoportját képviselik (mozgássérültek).

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

Mivel  nincs  rálátásunk  a  fogyatékos  személyekre,  így  nem tudjuk,  hogy  milyen  a
foglalkoztatottságuk a településen. Az önkormányzatnál  közfoglalkoztatás keretében
fogyatékkal élő személy nincs. A településen elérhető munkahelyek esetében, profiljuk
miatt, a védett foglalkoztatásra alkalmas munkakör nem található.

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A 
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 
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Gyakori  probléma,  lehet,  hogy kevés a foglalkoztatási  lehetőség,  nem megoldott  a
foglalkoztatáshoz  szükséges  akadálymentesítés,  nem  biztosítottak  különleges
eszközök és feltételek.  
Ismereteink szerint a környéken, Soltvadkerten van foglalkoztató, ahol a fogyatékos
személyek részére munkalehetőség van. Tabdi községből egy gépjárművel 5 személy
foglalkoztatásáról van tudomásunk.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A fogyatékkal élők foglalkoztatottságáról és az ebből adódó lehetséges hátrányos megkülönböztetésről 
információnk nincs. Ilyen jellegű panasz az önkormányzathoz nem érkezett.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

A  Filadelfia  Segítőszolgálat  a  fogyatékossági  támogatásban  részesülő  személyek
részére  ingyenesen  támogató  szolgáltatást  tud  nyújtani/biztosítani  (pl.  orvosi
ellátáshoz  való  eljutás).  A  Falugondnoki  szolgálat  szintén  segít  igény  szerint  a
fogyatékkal élő személyek egészségügyi intézménybe történő szállításában.
A  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete  segítséget  nyújt  a  lakásátalakítási  kérelmek
benyújtásában,  és  az  egyéb  felmerülő  igények  kielégítésében  –  lehetőségeikhez
mérten. Az önkormányzat közmunkásai bevonásával tud közreműködni a fogyatékkal
élők problémáinak megoldásában (ház körül munkák elvégzése, életvitelt  támogató
tevékenység).

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

év
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

önkormányzati fenntartású
intézményben 

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben 

2008-2014 0 0 0

Forrás: TeIR,KSH Tstart, helyi adatok

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

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

fogyatékos  személy  részére az  esélyegyenlőséget  elősegítő,  havi  rendszerességgel  járó  pénzbeli
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi
segítséggel  járuljon  hozzá  a  súlyosan  fogyatékos  állapotból  eredő  társadalmi  hátrányok
mérsékléséhez.

 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki
a  25.  életéve betöltése előtt  teljesen munkaképtelenné vált,  illetve 80 %-os vagy azt  meghaladó
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak
meg, rokkantsági járadékra jogosult.

 Közlekedési  kedvezmény:  A súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  kedvezményeiről
szóló  102/2011.  (VI.  29.)  Korm.  rendelet  6.  §-a  értelmében  szerzési  és  átalakítási  támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult

 Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki  látási  fogyatékosnak;  értelmi  fogyatékosnak;  autistának;  mozgásszervi  fogyatékosnak

minősül,
3. akit  a  vakok  személyi  járadékának  bevezetéséről  szóló  rendelet  alapján  2001.  július  1-jét

megelőzően  vaknak  minősítettek,  vagy  aki  vaknak  vagy  gyengénlátónak,  mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül
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4. Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
száma

év
megváltozott munkaképességű

személyek ellátásaiban részesülők száma
egészségkárosodott személyek szociális

ellátásaiban részesülők száma
2008 40 0
2009 36 0
2010 36 0
2011 n.a. n.a.
2012 82 n.a.
2013 82 n.a.

Forrás: TeIR, KSH T-star

A táblázat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők számát tartalmazza. 
Viszonylag állandó létszámot mutat az elmúlt 2008. és 2013. közötti időszakban.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

Tabdi Községi Önkormányzat tulajdonában lévő középületek, így Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Művelődési Ház, Orvosi rendelők akadálymentesítése nem megoldott, illetve egyes épületeknél csak részben
megoldott. Az épületekbe való bejutás biztosított, viszont az akadálymentes mosdók kiépítettsége hiányos, 
illetve pl. küszöbök eltávolítása, az irodákba történő közvetlen bejutása a mozgásukban korlátozott 
személyek részére korlátozott.
2015.  évben  a  Művelődési  Ház  külső-belső  felújításával  az  akadálymentesítés
megoldott lesz, egyéb középületekben (Önkormányzati Hivatal, orvosi rendelők) csak
részben  –  külső  feljárók  biztosításával  segítünk  az  épületek  bejutásában,  viszont
akadálymentes mosdók ezekben az épületekben nincsenek.
A  probléma  orvoslására  az  önkormányzat  folyamatosan  figyeli  a  pályázati
lehetőségeket, mivel saját forrása nem teszi lehetővé a teljeskörű akadálymentesítést.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

Szintén csak részben megoldott az akadálymentesítés, az infokommunikációs akadálymentesítés egyáltalán 
nem megoldott. A civil szervezetek (Mozgáskorlátozottak Egyesülete) segítségével, szervezésében a 
fogyatékkal élők el tudnak jutni a kulturális és sportprogramokhoz. Továbbá a Tanyagondnoki szolgálat 
szintén segít ebben.
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége

Nincs adatunk a helyi munkahelyek vonatkozásában az akadálymentesítettségre.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

A közösségi közlekedésnél a településünkön közlekedő buszok nincsenek kialakítva, úgy hogy a 
mozgáskorlátozottak is önállóan tudják használni. A járdáknál, buszváróknál nem teljes az 
akadálymentesítés. A későbbiekben a járdák, buszvárók kiépítésénél figyelmet fordítunk a további 
akadálymentesítésre. Erre a közmunkaprogram keretében lehetőség nyílhat.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

A településünkön nincsenek ilyen jellegű szolgáltatások. Nincs a településen nappali ellátást nyújtó 
intézmény, viszont a Filadelfia Segítő Szolgálat, támogató szolgálat révén a fogyatékkal élő személyek 
esetében biztosít mobilitást. Továbbá a Mozgáskorlátozottak Egyesületének és a Tanyadnoki szolgálat 
segítségével a felmerülő szállítási igényeket el tudják látni.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az ellátásra szoruló 
nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a rendszerbe. Van megfelelő 
szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy számára nem hozzáférhető pl. az 
akadálymentesítettség hiánya miatt. 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Fogyatékosokra  vonatkozó
információhiány

Széleskörű információgyűjtés

Akadálymentesség hiánya akadálymentesítés (pályázat útján)





 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.)
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Településünkön a következő civil szervezetek működnek:
- Tabdi Polgárőr Egyesület
- Tabdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
- Tabdi Községi Sportegyesület
- Szőlőskert Horgászegyesület
- Nyugdíjas Klub
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Vöröskereszt Helyi Szerve

Ezek az egyesületek, és szervezetek tevékenyen részt vesznek a település életében,
amennyiben  szükséges  önkéntes  munkát  vállalnak.  A  különböző  rendezvények
lebonyolításában segítenek.

Tabdi községben jelen van a katolikus, az evangélikus, valamint a baptista egyház, ők
biztosítják a hitélet gyakorlását a lakosság részére.

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

A helyi civil szervezetek évente egy alkalommal beszámolót tartanak a Képviselő-testületnek munkájukról, 
terveikről. A településen megrendezésre kerülő programok során az önkormányzat és a civil szervezetek 
együttműködése kiemelkedő.

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

Kaskantyú  Község  Önkormányzatával  2012.  július  1.  napjától  szoros  kapcsolatban
állunk,  közös hivatalt  működtetünk,  rendezvényeink alkalmából  segítséget  nyújtunk
egymásnak.  Továbbá  a  szomszédos  települések  önkormányzataival  szintén  jó
kapcsolatot ápolunk. Csengőd községgel az idősek Kiskőrösre az evangélikus Idősek
Otthonába (napközbeni ellátás) történő beszállítását oldottuk meg az elmúlt évtől.
2.2 pontban részletesen bemutattuk az egyéb térségi társulásokat.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Nincs a településen nemzetiségi önkormányzat.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A Polgárőr Egyesület szinte valamennyi célcsoport életében jelen van. A járőrözés során a külterületen élő 
idős lakosokra tudnak figyelni, a fiatal korosztállyal különböző programok keretében – közlekedésbiztonság,
drog prevenció (kerékpárt is kapott az iskola az Egyesület révén), stb kerülnek közelebbi kapcsolatba. A 
Nyugdíjas Klub a nyugdíjasok között tölt be tevékeny szerepet. A településen működő Mozgáskorlátozottak 
Egyesület esélyegyenlőségi tevékenysége is jelentős, mivel általuk képviseltetik magukat a fogyatékkal élők 
közül a mozgásukban korlátozottak. Valamennyi civil szervezet esetében elmondhatjuk, hogy tevékenységük
révén kapcsolatban állnak a célcsoportokkal, és adott esetben segítik őket. A célcsoportokba tartozó 
személyek közül sokan képviseltetik magukat az egyesületek soraiban.

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

A  helyi  rendezvények,  amelyek  mindenki  által  látogathatóak,  szervezésében
segítséget nyújtanak, és hozzájárulnak a sikeres lebonyolításához.

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

Az adatszolgáltatásban a Helyi Esélyegyenlőség Program kidolgozásában, valamint az Intézkedési Terv 
meghatározása során nyújtottak segítséget, mind a Fórum, mind pedig a különböző intézmények. A 
továbbiakban is számítunk aktív közreműködésükre, tanácsaikra.

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

A település honlapján közzétesszük Tabdi község Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely ezáltal 
mindenki számára elérhetővé válik. Továbbá az önkormányzati hivatal irodájában nyomtatott formában is 
olvasható lesz a program. Itt helyben elmondhatják észrevételeiket, és véleményezhetik a programba 
foglaltakat.

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT)

Az alábbiak segítenek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) elkészítésében 
nyújtanak segítséget. A most következő táblázatok részletezik és pontosan kifejtik a 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 2. számú mellékletében megadott, csak címszavakban leírt tartalmakat. Ezután található a 
rendeletben meghatározott formátumú összegző tábla, majd a megvalósításhoz szükséges információk. 
Végül a legitimációt tartalmazó zárófejezetet találhatjuk meg.

A fentiekre tekintettel a HEP IT négy részből áll: 

1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 
végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők. 
2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló 
projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető. 
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben rögzítettek 
biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség érdekében 
tervezett tevékenységek.
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz.

 1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők

Munkanélküliség
Nem megfelelő iskolai végzettség,
szakképzettség

Közmunkaprogramokon való részvétel az 
önkormányzatnál
Felnőttképzés szervezése
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Gyermekek

Gyermekek érzelmi és erkölcsi 
fejlesztésének hiánya, magatartászavara
Gyermekek  délutáni,  szünidei
egyedülléte  (szülők  elfoglaltsága
miatt)

Pszichológus közös alkalmazása
Szakkörök,  sportfoglalkozások,
nyári táborok szervezése

Idősek

Egészségtelen életmód, betegségek 
megjelenése
A  külterületen  élő  idősek
egészségügyi  ellátáshoz  való
eljuttatása

Egészséges életmód előnyeinek 
hangsúlyozás
Tanyagondnoki  szolgálat  mind
szélesebb körben történő igénylése

Nők
Gyesről, gyedről visszatérő anyukát 
elhelyezkedési nehézségei

Átképzések szervezése, felnőttképzések 
ösztönzése

Fogyatékkal 
élők

Fogyatékosokra vonatkozó információ 
hiány
Akadálymentesség hiánya

Széleskörű, pontos információgyűjtés a 
fogyatékkal élőkről
Akadálymentesítés

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt 
beavatkozási terület, mint

  intézkedés címe,
megnevezése

Az intézkedésbe bevont 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők

Közmunkaprogramokon  való
részvétel 
Felnőttképzés szervezése

Tabdi Községi Önkormányzat 
Családgondozó, polgármester

Gyermekek
Pszichológus közös alkalmazása
Szakkörök,  sportfoglalkozások,
nyári táborok szervezése

Tabdi  Községi  Önkormányzat,
Kaskantyú  Községi  Önkormányzat,
Óvoda, Iskola
Családgondozó,  intézményvezetők,
polgármesterek

Idősek

Egészséges  életmód  előnyeinek
hangsúlyozása
Tanyagondnoki  szolgálat
működtetése

Tabdi Községi Önkormányzat, védőnő,
orvosok, családgondozó, 

Nők

Átképzések  szervezése,
felnőttképzések ösztönsége
A  gyermekek  nevelését  segítő
előadások szervezése

Tabdi Községi Önkormányzat, oktatási
központ,  Kiskőrösi  Foglalkoztatási
Osztály, pszichológus, családsegítő

Fogyatékkal 
élők

Széleskörű,  pontos  adatgyűjtés  a
fogyatékkal élők igényeiről
Akadálymentesítés  a
közintézményeknél

Tabdi  Községi  Önkormányzat,
családsegítő

Jövőképünk

Fontos  számunkra,  hogy  a  mélyszegénységben  élők  számának  csökkentését  a
munkához juttatásukkal (közmunkaprogram, szakképzettség megszerzése) segítsük.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek érzelmi,  és erkölcsi  fejlődése, a szabadidejük
koruknak megfelelő, tartalmas eltöltését.
Folyamatosan  odafigyelünk  az  idősek  egészséges  életmódjára,  valamint  az
egészségük megőrzéséhez nélkülözhetetlen orvosi ellátáshoz való hozzáférésére.

64



Elengedhetetlennek  tartjuk  a  nők  esetén  hogy  családalapítás,  gyermekszülést
követően ismét munkába tudjanak állni.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő emberek igényeinek megismerésére, az
önkormányzati  épületek,  intézmények  elérése  érdekében  az  akadálymentesítés
megvalósítására.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Munkanélküliség csökkentése Tabdi községben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nagyon magas Tabdi községben a munkanélküliség, a településen élő aktív 
korúakhoz képest 10% a munkanélküliek aránya

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Önkormányzati közmunkaprogramban való részvétel az elkövetkezendő 5 évben, 
pályázat benyújtásával. Minden évben minimum 10 fő foglalkoztatása legyen a 
cél
Rövidtávú cél: Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával
kapcsolatfelvétel, adatbekérés
Középtávú  cél:  Kapcsolatfelvétel,  majd  informálás  a
munkanélküliekkel
Hosszútávú  cél:  5  évig  fenntartani  a  közmunkaprogramot,
minden évben 10 fő foglalkoztatásával (pályázati forrásból)

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. Minden évben folyamatos pályázatfigyelés, 
2. Pályázat benyújtása,
3.  A  Kiskőrösi  Járási  Hivatal  Foglalkoztatási  Osztálya
megkeresése kiközvetítés céljából
4.  A  kiközvetített  személyek  felkeresése,  munkaszerződések
megkötése
5. Tényleges közfoglalkoztatás megkezdése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Polgármester, gazdálkodási ügyintéző

Partnerek Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. Minden évben folyamatos pályázatfigyelés
2. A pályázat benyújtása az adott határidőig
3. Minden évben a programok idején Kiskőrösi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának megkeresése (kiközvetítés céljából)
3. Minden évben a programok idejére munkanélküliek alkalmazása az 
önkormányzatnál (munkaszerződések megkötése, munkavégzés)

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Az önkormányzatnál minimum évi 10 fő 6 hónapon át tartó foglalkoztatása 
(Dokumentáltsága: munkaszerződésekkel, jelenléti ívekkel, pályázati 
dokumentáció)

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Amennyiben pályázati lehetőség nem lesz, az önkormányzat önerőből a 10 fő 
foglalkoztatottságát nem tudja megoldani
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Szükséges erőforrások Pályázati forrás, személyi feltétel (polgármester, ügyintéző) adott

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

Jelenléti  ívek,  polgármester
nyilatkozata

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatos

Eredmény Az  önkormányzat  minden  évben
részt  vesz  a
közmunkaprogramokban.  Az  évi  10
fő közfoglalkoztatott alkalmazását az
önkormányzat  tartotta,  sőt  évente
30-40  fő  személy  foglalkoztatását
sikerült elérni.

Módosítás Nem szükséges
Igazoló nyilatkozat Kiskőrösi  Járási  Hivatal

Foglalkoztatási  Osztályával  kötött
szerződések

Intézkedés címe: Felnőttképzés szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A nyilvántartott álláskeresőknél az iskolai végzettség szerinti megosztás: 8 
általánosnál kevesebb: 1,4%, 8 általánost végzett személy 33,3%, és a 8 
általánosnál magasabb végzettséggel rendelkezők aránya 65,3%. A 
szakképesítéssel rendelkezők száma magasabb a munkanélküliek esetében, 
viszont a 8 általánost végzettek 33,3%-os aránya is magas.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Felnőttképzéseken való részvétel elősegítése a munkanélkülieknél 
(szakképzettség megszerzése, átképzések)
Rövidtávú  cél:  Elsődlegesen  a  Kiskőrösi  Járási  Hivatal
Foglalkoztatási  Osztály  által  kínált  lehetőségek  feltárása,
valamint Felnőttképzési Központok megkeresése
Középtávú  cél:  évi  egy  alkalommal  megszervezésre  kerülő
továbbképzés hosszútávú cél: legalább a munkanélküliek köréből
5 év alatt 25-30 fő képzése

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. 2016. első felétől Foglalkoztatási Osztállyal, Képző Központokkal a kapcsolat 
felvétele, igényfelmérés a munkanélküliek körében
2. A képzések megszervezése, meghirdetése
3. Jelentkezések, szerződések megkötése
4. 2016. második felétől (szeptember) képzések indítása
5. 2017. a képzések befejezése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Polgármester, családgondozó

Partnerek Munkaügyi Központ Kirendeltsége Kiskőrös, Képzési Központ

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2016. első félévében (májusig) a képzési lehetőségek feltérképezése
2. Június-július-augusztus hónapban a képzések meghirdetése, jelentkezések, 
szerződések megkötése
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3. 2016. szeptember hónapban az oktatás megkezdése
4. 2017. a szakképzettség megszerzése

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Évente egy alkalommal képzések meghirdetése, azon helyi munkanélküliek 
jelentkezése, részvétele (Dokumentáltsága: oklevelek, jelenléti ív, felnőttképzési 
szerződés)

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Kockázat a nem megfelelő jelentkezési arány, az érdektelenség, továbbá nincs 
megfelelő képzési lehetőség. A kockázat csökkentése, hogy a lakosság mind 
szélesebb körében legyen ismertetve, hirdetve a képzési lehetőséget. 

Szükséges erőforrások
Pályázati forrás (Foglalkoztatási Osztály, Képzési Központ), a szervezés 
lebonyolításához személyi feltétel családgondozó személyében adott

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

-

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Tervezett

Eredmény Nem  sikerült  megvalósítani,  de  az
önkormányzat  továbbra  is  figyeli  a
felnőttképzés lehetőségeit.

Módosítás Nem  szükséges.  Dátumok
módosítása megtörtént

Igazoló nyilatkozat -

Intézkedés címe: Pszichológus alkalmazása más önkormányzattal közösen

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlesztésének hiánya, magatartászavara 
(Családgondozó az éves beszámolói alkalmában mindig jelzi a pszichológus 
hiányát.)

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Olyan önkormányzat megkeresése, amellyel közösen alkalmazunk pszichológust 
Tabdi községben a foglalkozások kéthetente egy alkalommal valósulnának meg
Rövidtávú cél: A társ önkormányzat felkutatása
Középtávú  cél:  Megállapodás  kötés,  pszichológus  személyének
kiválasztása, alkalmazása
Hosszútávú  cél:  Fenntartani  az  együttműködést  és  a
pszichológus foglalkoztatása 5 évig

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. 2017. májusig a környező települések önkormányzatai megkeresése, valamint 
pszichológus megkeresése
2. Együttműködési megállapodások megkötése 2017. szeptember hóig 
(önkormányzatok, pszichológus)
3. Pszichológus személyének kiválasztása, szerződés megkötése szeptember 
végéig
4.  2017.  október  hónaptól  kéthetente  az  első  foglalkozások
megtartása (csoportos, egyéni)

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Polgármester, családgondozó, intézményvezetők (Óvoda, iskola)
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Partnerek Környező települési önkormányzatok, pszichológus, intézményvezetők

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2017. májusig a szomszédos települések megkeresése a közös foglalkoztatásra, 
továbbá pszichológus megkeresése a feladathoz
2. 2017. június-tól szeptemberig a megállapodások megkötése a társult 
önkormányzatokkal, valamint a foglalkoztatott pszichológussal szeptember 
végéig
3. 2017. október hónaptól az első foglalkozások megtartása (folyamatos)

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Kéthetente egy alkalommal foglalkozás megtartása, a jelenlévők számának 
kimutatásával, a pszichológus munkaszerződése, megállapodás a társ 
önkormányzattal

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Amennyiben a szomszéd települések közül senki sem partner, Tabdi Községi 
Önkormányzat önállóan a feladatot nem tudja megoldani. Önálló ellátás esetén 
pályázat keresése

Szükséges erőforrások Saját költségvetés, pályázati forrás

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok
Lejárt/nem lejárt határidő Folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Részben megvalósult

Eredmény Részben  megvalósult,  egy  fő
pályakezdő  helyi  lakos  ingyenes
konzultációt  hirdetett  meg,  jelenleg
már  van  iskolapszichológus,  de  a
szülők  részére  is  még  mindig
szükség van segítségre.

Módosítás Nem  szükséges.  Dátumok
módosítása megtörtént

Igazoló nyilatkozat, dokumentum Tájékoztató,  honlapon  hirdetés,
végzettséget igazoló dokumentum

Intézkedés címe: Nyári táborok szervezése Tabdi községben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen a nyári szünetben az iskoláskorú gyermekek számára nincsenek 
megfelelő programok, továbbá a szülők számára is problémát jelent a gyermekek 
nyári felügyelete.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 

Cél, hogy a gyermekek részére nyári napközis tábort szervezzünk, mely hasznos 
és tartalmas programokat biztosít a résztvevőknek, továbbá a gyermekek 
felügyelete is megoldott ebben az időszakban.
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rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Rövidtávú cél: 2014. első félévben, pályázatfigyelés, az igények
felmérése a gyermekek és szülők körében
Középtávú  cél:  2014.  augusztus  31-ig  a  nyári  tábor  –  annak
programjainak  szervezése  (helyszín  kiválasztás,  segítők
megkeresése, eszközök beszerzése)
Hosszútávú cél:  2018-ig évente legalább egy hétig tartó tábor
lebonyolítása

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. Minden év első félévében pályázatfigyelés, igényfelmérés 
2. Pályázat benyújtása, 
3.  A  tábor,  és  annak  programjának  megszervezése,  személyi,
tárgyi eszközök biztosítása
4. A tábor lebonyolítása

Résztvevők és
felelős

Polgármester, általános iskola, Gyermekjóléti szolgálat, szülők

Partnerek Szülők, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2014-től 2018-ig minden év első félévében pályázatfigyelés, igényfelmérés
2. 2014-től 2018-ig minden év első félévében a pályázat benyújtása
3.  2014-től 2018-ig minden év május 31-ig a tábor megszervezése, személyi, 
tárgyi eszközök biztosítása
3. 2014-től 2018-ig minden év augusztusáig egy hét nyári tábor lebonyolítása

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Az igényfelmérő lapok, azon lévő adatok összesítője
Pályázati dokumentáció
Jelenléti ívek a résztvevőkről

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

A tábor lebonyolításához elengedhetetlen segítők hiánya, a következő években 
nem lesz ilyen jellegű pályázati kiírás
Kockázat  csökkentése:  a  tábor  szervezését,  a  tábor
programjainak mind szélesebb körben történő ismertese a szülők
bevonása a segítők körébe

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humán erőforrás az önkormányzat részéről

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

Jelentkezési lap

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatos

Eredmény Részben  valósult  meg,  az
önkormányzat  saját  forrásból  nyári
egy hetes napközis tábort szervezett
2014-ben és 2015-ben is. A gyerekek
mind  nagyobb  számban  vesznek
részt  a  napközis  táborban,  2015.
évben  már  Kaskantyúval  közösen
szerveztünk  meg  egy  napot.  A
pályázati  lehetőséget  továbbra  is
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figyelemmel kísérjük
Módosítás Nem szükséges
Igazoló nyilatkozat, dokumentum Napközis  tábor  programja,

családgondozó nyilatkozata

Intézkedés címe: Egészséges életmód előnyeinek hangsúlyozása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A háziorvosi tájékoztató alapján látható, hogy a lakosság körében – idősek között 
gyakrabban – a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a cukorbetegség 
magas számban fordul elő

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Az egészséges életmód megismertetése az idősek körében, ezáltal az életminőség 
javítása
Rövidtávú  cél:  A  háziorvos  tájékozatója  alapján  az  év  első
negyedévében  az  egészséges  életmódot  megismertető
tájékoztató szervezése (előadók megkeresése)
Középtávú cél: Minden évben április 1. és december 31. között
egy előadás szervezése
Hosszútávú  cél:  2018-ig  évente  egy  alkalommal  az  idősek
körében egy előadás szervezése

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. Minden év első negyedévében előadók felkutatása, 
2. Előadókkal megállapodások megkötése
3. Minden év december 31-ig előadások lebonyolítása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Polgármester, védőnő, családgondozó

Partnerek Háziorvos, szakorvosok, diatetikus

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. Minden év első negyedévében előadók megkeresése
2. Az első negyedévben előadókkal megállapodás, előadások megszervezése
3. Minden év december 31-ig előadások lebonyolítása

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Az előadásokon a célzott idősek minimum 30 fős megjelenése (Dokumentáltsága:
megállapodások, plakátok, jelenléti ívek)

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Az idősek nem megfelelő száma érdektelenség miatt, vagy nem tudnak eljutni az 
előadásokra. Mind szélesebb körben tájékoztatni az idős lakosságot (plakát, 
nyugdíjas klub, családgondozó), valamint segíteni az előadásokra való eljutásukat
(gépjármű)

Szükséges erőforrások
Humán erőforrás önkormányzat részéről, költségek saját forrás az évi 
költségvetésben, esetlegesen pályázati forrás

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

Névsor, családgondozó nyilatkozata

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban

folyamatos
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lévő/befejezett/tervezett)
Eredmény 2014-ben  és  2015  évben  is  volt  a

településen egészséghét,  változatos
programokkal,  melyet  továbbra  is
szükségesnek tartunk

Módosítás Nem szükséges
Igazoló nyilatkozat Meghívó,  valamint  Tóthné  Varga

Regina családgondozó nyilatkozata

tézkedés címe: Tanyagondnoki szolgálat működtetése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az idősek körében készített felmérés alapján a megkérdezettek 88 %-ának gondot
jelent háziorvoshoz, egészségügyi intézményekbe, gyógyszertárba eljutni

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

A külterületeken élők információkhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása
Rövidtávú cél: 2014. január 1-től június 30-ig igények felmérése,
feltérképezni az ellátandó területet
Középtávú cél: 2015. június 30-ig pályázatfigyelés, lehetőségek
felderítése, esetlegesen más településsel közösen
Hosszútávú cél: 2018. január 1-ig a tanyagondnok személyének
kiválasztása,  szükséges  eszközök  és  működési  engedélyek
beszerzése

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. 2014. január 1-től 2014. június 30-ig igények felmérése, feltérképezni az 
ellátandó területet 
2. 2014. június 30-tól 2015. június 30-ig pályázat figyelés, lehetőségek 
felderítése, pályázat benyújtása, 
3.  2015.  július  1-től  2018.  január  1-ig  a  tanyagondnok
személyének  kiválasztása,  szükséges  eszközök  és  működési
engedélyek beszerzése, társulás esetén megállapodás

Résztvevők és
felelős

Polgármester, családsegítő, önkormányzati dolgozó

Partnerek Társtelepülések, önkormányzat

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2014. január 1-től 2014. június 30-ig igények felmérése, ellátandó terület 
feltérképezése
2. 2014. július 1-től 2015. június 30-ig pályázatfigyelés, lehetőségek felderítése, 
pályázat benyújtása
3.  2015. július 1-től 2018. január 1-ig a tanyagondnok személyének kiválasztása, 
szükséges eszközök és működési engedélyek beszerzése, társulás esetén 
megállapodások megkötése

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Az igényfelmérő lapok, azon lévő adatok összesítője
Pályázati dokumentáció
Működési engedély
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Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Az elkövetkező években nem lesz ilyen jellegű pályázati kiírás, így nem lenne 
meg a szükséges anyagi forrás a megvalósításhoz
Kockázat csökkentése: folyamatos pályázatfigyelés, a költségek
csökkentése társtelepülés együttműködésével

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humán erőforrás az önkormányzat részéről

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

Működési engedély

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Befejezett

Eredmény Sikeres  pályázaton  nyertünk
tanyabuszt,  és 2014. szeptember 1.
óta a Tanyagondnoki Szolgálat egy fő
tanyagondnokkal  jelenleg  is
sikeresen  működik,  az  idős  lakosok
megelégedésére. 

Módosítás Nem szükséges
Igazoló nyilatkozat, dokumentum Működési  engedély,  igénybevételi

napló

Intézkedés címe:
Kisgyermekes (gyedről-gyesről visszatérő) nők elhelyezkedésének képzéssel 
történő elősegítése Tabdi községben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen élő gyeden-gyesen lévő kismamák elhelyezkedése nehézségbe 
ütközik, a munkaerőpiacról való hosszú ideig tartó távollétük alatt szakmai 
ismereteik nem frissülnek, elavulnak. Esetlegesen megszűnő régi munkahelyük 
helyett új munkahelyet kell keresniük.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Cél, hogy a kisgyermekes nők munkaerő-piacra való visszajuttatását elősegítsük, 
képzések szervezésével.
Rövidtávú cél: 2016. február 28-ig igényfelmérés a kisgyermekes
nők körében. Kapcsolatfelvétel felnőttképző intézményekkel.
Középtávú cél: 2016. márciustól 2017. december 31-ig képzések
lebonyolításának  elősegítése,  további  képzési  lehetőségekről
információ nyújtás.
Hosszútávú cél: 2018-ig a képzésen résztvevő kisgyermekes nők
elhelyezkedésének elősegítése.

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. 2016. február 28-ig: igényfelmérés a kisgyermekes nők körében, tájékozódás a 
képzési lehetőségekről (kapcsolatfelvétel felnőttképző intézményekkel) 
2. 2016. március 1-től 2017. december 31-ig képzések lebonyolításának 
elősegítése, nyomon követése 
3. 2018-ig a kisgyermekes nők elhelyezkedésének elősegítése

Résztvevők és
felelős

Polgármester, családsegítő, védőnő, művelődésszervező (Művelődési Ház), 
szociális ügyintéző

Partnerek
Munkaügyi Központ, Türr István Képző és Kutató Intézet, Felnőttképző 
intézmények

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2016. február 28-ig igényfelmérés kisgyermekes nők körében
2. 2016. február 28-ig felnőttképzők megkeresése
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3.  2016. március 1-től 2017. december 31-ig képzések lebonyolításának 
elősegítése, nyomon követése,
3. 2018. december 31-ig kisgyermekes nők elhelyezkedésének elősegítése

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Az igényfelmérő lapok 
Szándéknyilatkozat  felnőttképző  intézményekkel,  esetleg
munkáltatókkal
Jelenléti ívek a résztvevőkről, bizonyítványok másolata

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Az  igényfelmérés  során  nincs  megfelelő  számú  jelentkező,  az
igényeknek megfelelő képzés hiánya, 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humán erőforrás az önkormányzat részéről

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

-

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Tervezett

Eredmény A  korábbi  években  nem  valósult
meg,  de  az  önkormányzat  továbbra
is  figyelemmel  kíséri  a  képzési
lehetőségeket,  és  felméri  a
lehetséges  igényeket.  Jelenleg  a
közmunkaprogram  keretében  van
átképzési  lehetőség  konyhalány
munkakörbe.

Módosítás Nem szükséges. A dátumok javításra
kerülnek

Igazoló nyilatkozat, dokumentumok -

Intézkedés címe: Széleskörű, pontos információgyűjtés a fogyatékkal élőkről

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen élő fogyatékkal élő személyekről az önkormányzat információval 
nem rendelkezik, így nem ismertek az igényeik sem

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Cél, hogy az önkormányzatnak információja legyen a községben lakó fogyatékkal
élő személyek igényeiről, hogy segítséget tudjon nyújtani.
Rövidtávú  cél:  2016.  március  1-től  2016.  december  31-ig
információgyűjtés
Középtávú cél: 2017. január 1-től 2017. június 30-ig összesíteni
az információkat, ezzel együtt az igények megismerése
Hosszútávú cél: 2018. december 31-ig az információk alapján, az
igények  ismeretében  a  segítség  érdekében  intézkedés
kidolgozása
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Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. 2016. március 1-től 2016. december 31-ig információgyűjtés  
2. 2017. január 1-től 2017. június 30-ig az információk összesítése, igények 
megismerése
3. 2018. december 31-ig az információk és igények ismeretében
intézkedés kidolgozása a fogyatékkal élők segítése érdekében

Résztvevők és
felelős

Polgármester, családgondozó, önkormányzati dolgozó

Partnerek Önkormányzat, Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, Nyugdíjas Klub

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2016. március 1-től 2016. december 31-ig információgyűjtés a fogyatékkal élő 
személyekről, igényeikről
2. 2017. január 1-től 2017. június 30-ig az információk, igények összesítése
3.  2018. december 31-ig az információk és igények ismeretében intézkedés 
kidolgozása a fogyatékkal élők segítése érdekében 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Kérdőívek az információk begyűjtéséhez
Összesítés az információkról és igényekről
Intézkedési terv

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

A megkérdezett személyek körében bizalmatlanság, elzárkózás
Kockázat  csökkentése:  az  emberek  megfelelő  tájékoztatása  az
információgyűjtés fontosságáról

Szükséges erőforrások humán erőforrás az önkormányzat részéről

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

-

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Tervezett

Eredmény Nem történt meg a felmérés, melyet
az önkormányzat a fogyatékkal élők
igényeinek  megismerése  miatt
továbbra is fontosnak tart.

Módosítás Nem  szükséges.  Dátumok
módosításra kerültek

Igazoló nyilatkozat -

Intézkedés címe: Akadálymentesítés Tabdi község közintézményeiben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Tabdi község közintézményeiben az akadálymentesítés nem megoldott.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Cél, hogy az önkormányzat intézményeiben az akadálymentesítés megtörténjen, 
és az intézményekbe mindenki akadály nélkül bejuthasson, az ott lévő 
szolgáltatásokat igénybe tudják venni.
Rövidtávú cél: 2014. december 31-ig pályázatfigyelés
Középtávú  cél:  2015.  december  31-ig  pályázat  benyújtása  az
akadálymentesítés megvalósítására
Hosszútávú cél: 2017. december 17-ig a beruházás megkezdése
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Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1.  2014. december 31-ig pályázatfigyelés
2. 2015. december 31-ig pályázat benyújtása
3. 2017. december 31-ig az épületek akadálymentesítésének 
megkezdése

Résztvevők és
felelős

Polgármester, pályázatíró, önkormányzati dolgozó, építési vállalkozó

Partnerek
Önkormányzat, Önkormányzati Hivatal, Művelődési Ház művelődésszervező, 
védőnő, háziorvos

Határidő(k) pontokba 
szedve

1. 2014. december 31-ig pályázatfigyelés, pályázatíró keresése
2. 2015. december 31-ig pályázat benyújtása
3. 2017. december 31-ig – sikeres pályázat esetén – az akadálymentesítési 
beruházás megkezdése

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Pályázati dokumentáció,
Tervek, esetlegesen építési engedély,
Vállalkozási szerződés

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Pályázati lehetőség hiányában nincs anyagi forrás az akadálymentesítés 
megvalósítására
Kockázat  csökkentése:  folyamatos  pályázatfigyelés,  a
lehetőségek felderítése, támogatások

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humán erőforrás az önkormányzat részéről

Az  intézkedés  eredményességét
mérő dokumentumok

Polgármester nyilatkozata

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt, illetve folyamatos
Az IT jelenlegi állapota
(folyamatban
lévő/befejezett/tervezett)

Folyamatban lévő

Eredmény A  Művelődési  Ház  épületében  az
akadálymentesítés  jelenleg
folyamatban  van,  így  a  külső  és
belső  (mosdók)  akadálymentesítése
történik  meg  2015.  év  végéig
önkormányzati forrásból

Módosítás Nem  szükséges,  továbbra  is  cél  a
középületek akadálymentesítése

Igazoló nyilatkozat, dokumentumok Tervek,  szerződések,  Fábián  Sándor
polgármester nyilatkozata

75



 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

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

A B C D E F G H

Intéz-
kedés
sor-

száma

Az intézkedés
címe, megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben

feltárt
esélyegyenlőségi

probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb

stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma
Az

intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításána

k határideje

Az intézkedés
eredményességét

mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho

z szükséges
erőforrások 

(humán,
pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1 Munkanélküliség 
csökkentése Tabdi 
községben

Nagyon magas a 
munkanélküliség 
Tabdi községben, a
településen élő 
aktív korúakhoz 
képest 10% a 
munkanélküliek 
aránya

Önkormányzati 
közmunkaprogramban
való részvétel az 
elkövetkezendő 5 
évben, pályázat 
benyújtásával. 
Minden évben 
minimum 10 fő 
foglalkoztatása legyen
a cél

Gazdasági 
program

Minden évben 
pályázatfigyelés, 
pályázat benyújtása, 
kapcsolatfelvétel a 
Járási Hivatal 
Foglalkoztatási 
Osztályával. A 
kiközvetített személyek
felkeresése, 
munkaszerződések 
megkötése, 
közfoglalkoztatás 
megkezdése.

Polgármeste
r

Minden évben 
2018-ig az év 
első 
negyedévben

Pályázati 
dokumentáció, 
munkaszerződések,
jelenléti ívek

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
pályázat útján

2 Felnőttképzés 
szervezése

A nyilvántartott 
álláskeresőknél a 8
általánosnál 
kevesebb 
végzettséggel 
rendelkezők 
aránya 1,4 %, a 8 
általánost végzett 
személyek aránya 

Felnőttképzéseken 
való részvétel 
elősegítése a 
munkanélküliek 
körében 
( szakképzettség 
megszerzése, 
átképzések)

Gazdasági 
program

2016. első felében a 
Foglalkoztatási 
Osztállyal, Képző 
Központokkal a 
kapcsolat felvétele, 
igényfelmérés a 
munkanélküliek 
körében.
A  képzések

Polgármeste
r

2016. december 
31.

A képzések 
meghirdetése 
(plakát), jelenléti 
ív, oklevelek, 
felnőttképzési 
szerződés

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
pályázat útján
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33,3% megszervezése,
meghirdetése,
jelentkezések,
szerződések
megkötése. 
2016.  második
felétől  képzések
indítása,  2017.  év
végéig a képzések
befejezése

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1 Pszichológus 
közös alkalmazása 
más 
önkormányzattal

Gyermekek 
érzelmi és erkölcsi 
fejlesztésének 
hiánya, 
magatartászavara 
családgondozó 
éves jelentése 
szerint szükség van
pszichológus 
alkalmazására.

Pszichológus 
alkalmazása más 
település 
önkormányzatával 
közösen 

egészségterv 2017. májusig a 
környező települések 
önkormányzatai 
megkeresése, valamint 
pszichológus 
felkutatása. 
Együttműködési 
megállapodások 
megkötése 2017. 
szeptember hónapig. 
Pszichológus 
személyének 
kiválasztása, szerződés 
megkötése 2017. 
szeptember végéig. 
2017. október hónaptól 
kéthetente 
foglalkozások 
megtartása 

Polgármeste
r

2017. október 1. Pszichológus 
munkaszerződése, 
együttműködési 
megállapodás, 
jelenléti ívek

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
önkormányzati, 
valamint pályázat
útján

2 Nyári táborok 
szervezése Tabdi 
községben

A nyári szünetben 
az iskoláskorú 
gyermekek 
számára nincs 
megfelelő program
biztosítva, továbbá
a szülők számára 

A gyermekek részére 
nyári napközis tábor 
szervezése, mely 
hasznos és tartalmas 
programokat biztosít a
résztvevőknek, 
továbbá a gyermekek 

egészségterv Minden év (első 
alkalom 2014.) első 
félévében 
pályázatfigyelés, 
igényfelmérés, pályázat
benyújtása
Minden  évben

Polgármeste
r

Minden év 
(2018-ig) 
augusztus 31-ig

Igényfelmérő 
lapok, azon lévő 
adatok összesítője, 
pályázati 
dokumentáció, 
jelenléti ívek a 
résztvevőkről

Humán erőforrás:
önkormányzat, 
önkéntes segítők,
Pénzügyi 
erőforrás: 
pályázat útján
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problémát jelent a 
gyermekek nyári 
felügyelete

felügyelete is 
megoldott ebben az 
időszakban

május  31-ig  a
tábor
megszervezése,
személyi,  tárgyi
eszközök
biztosítása
Minden  év
augusztus  31-ig
legalább  egy  hét
nyári  tábor
lebonyolítása

III. A nők esélyegyenlősége

1 Kisgyermekes 
(gyedről-gyesről 
visszatérő) nők 
elhelyezkedésének 
képzéssel történő 
elősegítése Tabdi 
községben

A településen élő 
gyeden-gyesen 
lévő kismamák 
elhelyezkedése 
nehézségbe 
ütközik, a 
munkaerőpiacról 
való hosszú ideig 
tartó távollétük 
alatt szakmai 
ismereteik nem 
frissülnek, 
elavulnak. 
Esetlegesen 
megszűnő régi 
munkahelyük 
helyett új 
munkahelyet kell 
keresniük.

A kisgyermekes nők 
munkaerő-piacra való 
visszajuttatásának 
elősegítése képzések 
szervezésével

Gazdasági 
program

2016. február végéig 
igényfelmérés a 
kisgyermekes nők 
körében, tájékozódás a 
képzési lehetőségekről
2016.  március  1.
és  2017.
december  31.
között  a  képzések
lebonyolításának
elősegítése,
nyomon követése

Polgármeste
r

2017. december 
31.

Igényfelmérő 
lapok, 
szándéknyilatkozat
felnőttképző 
intézményekkel, 
esetleg 
munkáltatókkal, 
jelenléti ívek a 
résztvevőkről, 
bizonyítványok 
másolata

Humán erőforrás:
önkormányzat, 
felnőttképző 
intézmények 
Pénzügyi forrás: 
pályázati forrás
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IV. Az idősek esélyegyenlősége

1 Egészséges 
életmód 
előnyeinek 
hangsúlyozása

A háziorvosi 
tájékoztató szerint 
látható, hogy a 
lakosság körében –
az idősek körében 
gyakrabban – a 
szív- és érrendszeri
megbetegedések, 
valamint a 
cukorbetegség 
magas számban 
fordul elő

Az egészséges 
életmód 
megismertetése az 
idősek körében, 
ezáltal az életminőség
javítása, szintentartása

egészségterv Minden év (első ízben 
2014.) első 
negyedévében előadók 
felkutatása, előadókkal 
megállapodások 
megkötése. Minden év 
december 31-ig 
előadások 
lebonyolítása

Polgármeste
r

2017. december 
31.

Megállapodások, 
plakátok, jelenléti 
ívek

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
önkormányzat, 
esetlegesen 
pályázati forrás

2 Tanyagondnoki 
szolgálat 
működtetése

Az idősek körében 
készített felmérés 
alapján a 
megkérdezetek 
88%-ának gondot 
jelent 
háziorvoshoz, 
szakorvoshoz, 
gyógyszertárba 
eljutni

A külterületen élő 
idősek 
szolgáltatáshoz, 
információhoz való 
hozzáférésének 
javítása

Egészségterv 2014. január 1-től 
június 30-ig igények 
felmérése, az ellátandó 
terület feltérképezése 
2014. június 30-tól 
2015. június 30-ig 
pályázatfigyelés, 
lehetőségek felderítése,
pályázat benyújtása. 
2015. július 1-től 2017.
december 31-ig a 
tanyagondnok 
személyének 
kiválasztása, szükséges
eszközök és működési 
engedélyek beszerzése

Polgármeste
r

2017. december 
31.

Igényfelmérő 
lapok, azon lévő 
adatok összesítője, 
pályázati 
dokumentáció, 
működési 
engedély, 
tanyagondnoki 
szerződés

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
pályázati forrás

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1 Széleskörű 
információgyűjtés 
a fogyatékkal 
élőkről

A településen élő 
fogyatékkal élő 
személyekről az 
önkormányzat 
információval nem
rendelkezik, az 

A cél, hogy az 
önkormányzatnak 
információja legyen a 
községben lakó 
fogyatékkal élő 
személyek igényeiről,

Egészségterv 2017. március 1-től 
december 31-ig 
információgyűjtés
2017.  január  1-től
2017.  június  30-ig
információk

Polgármeste
r

2018. december 
31.

Kérdőívek az 
információ 
gyűjtéséhez, 
összesítés a 
kérdőívek alapján, 
intézkedési terv

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
önkormányzat
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igényeik nem 
ismertek

hogy megfelelő 
segítséget tudjon 
nyújtani

összesítése,
igények
megismerése
2018.  december
31-ig  az
információk  és
igények
ismeretében
intézkedés
kidolgozása  a
fogyatékkal  élők
érdekében

2 Akadálymentesítés
Tabdi község 
közintézményeiben

Tabdi község 
közintézményeiben
az 
akadálymentesítés 
nem megoldott

Az önkormányzat 
intézményeiben az 
akadálymentesítés 
megtörténjen, és az 
intézményekbe való 
bejutás mindenki 
részére akadály nélkül
történjen, az ott lévő 
szolgáltatásokat 
mindenki korlát 
nélkül igénybe tudja 
venni.

Gazdasági 
program

2017. december 31-ig 
pályázatfigyelés 2017. 
december 31-ig 
pályázat benyújtása 
2018.  december
31-ig  az  épületek
akadálymentesítés
ének megkezdése

Polgármeste
r

2017. december 
31.

Pályázati 
dokumentáció 
tervek, esetlegesen 
építési engedélyek,
vállalkozási 
szerződések, 
fényképek

Humán erőforrás:
önkormányzat 
Pénzügyi 
erőforrás: 
pályázat útján
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 3. Megvalósítás

Az előzőekben leírt Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve megvalósítási folyamatához az
alábbi struktúrák és szövegpanelek nyújtanak támogatást. Ezeket szintén javasolt belehelyezni a HEP 
IT-be, ezzel biztosítva a jogszerű, tervezett megvalósítási folyamatot.

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. 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet. 

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

A megvalósítás folyamata

A HEP IT kidolgozása, elfogadása és a benne foglaltak megvalósítása során biztosítani szükséges a 
konzultáció és véleményformálás lehetőségét a megvalósításban érintett minden szakmai és társadalmi
partner számára. Ennek érdekében szükséges egy olyan Fórum működtetése, amiben a fenntartó 
képviselői, felelősei mellett az érintett önkormányzati intézmények képviselői, valamint a bevont 
partnerek képviselői vesznek részt.  

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.

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.

Fogyatékkal 
élők esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

HEP Fórum 
tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője

82



Monitoring és visszacsatolás

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

Nyilvánosság

Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, 
valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi
Program. Az érdekeltek körének meghatározásán túl a kommunikációs formákat, konkrét 
tevékenységeket is tervezni kell. A program eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, hogy az
érintettek elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e a program végrehajtását. Éppen ezért 
szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot (honlap, tájékoztató kiadványok, rendezvények,
lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) bevonni a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze. 

A véleményformálás  lehetőségét  biztosítja  az  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP
Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

83



Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel  összefüggő feladatokért  az alábbi  személyek/csoportok
felelősek:

A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  végrehajtásáért  az  önkormányzat  részéről
………………………….. felel.: 

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

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

Fórum  vagy  annak  valamely  munkacsoportjának  bevonásával  és
támogatásával végzi. Így 

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és
társadalmi  partnerek  számára  elérhető  legyen  a  Helyi
Esélyegyenlőségi Program. 

o Figyelemmel  kíséri  azt,  hogy  az  önkormányzat  döntéshozói,
tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a
HEP-ben foglaltakat. 

o Támogatnia  kell,  hogy  az  önkormányzat,  illetve  intézményeinek
vezetői  minden  ponton  megkapják  a  szükséges  felkészítést  és
segítséget a HEP végrehajtásához. 

o Kötelessége  az  egyenlő  bánásmód  elvét  sértő  esetekben  meg
tennie  a  szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményezni,  és  a
jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a  HEP  IT  megvalósításának  koordinálása  (a  HEP  IT-ben  érintett  felek

tevékenységének összehangolása, instruálása), 
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása

az önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

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

- felelősek  azért,  hogy  ismerjék  az  egyenlő  bánásmódra  és
esélyegyenlőségre  vonatkozó  jogi  előírásokat,  biztosítsák  a
diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 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
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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

Fontos annak meghatározása is a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében, hogy milyen 
módon garantálható az abban foglaltak érvényesülése.

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

I. Tabdi község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

II. Ezt követően Tabdi Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 62/2013.(IX.16.) számú határozatával elfogadta.

III. Tabdi Község Képviselő-testülete a Település Helyi Esélyegyenlőségi Programja
felülvizsgálatát  (melynek  része  az  Intézkedési  Terv)  megvitatta  a
………………………………számú határozatával elfogadta.

Mellékletek: 

Dátum Aláírás

Tabdi  Községi  Önkormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának  partnerei
ismerik  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programot,  és  annak  megvalósításában
tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék12
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s15
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12 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
13 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket,
partnereket. 
14 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.
15 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.



6.
Iskolai felvételi körzetek kialakításának véleményezése

(Írásos előterjesztés csatolva)

Fábián  Sándor  polgármester: Az  előterjesztés  a  képviselőknek  megküldésre  került.  Van-e
kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

A napirendi  ponthoz  kérdés,  hozzászólás  nem volt  Fábián  Sándor  polgármester  az  írásos
előterjesztés szerinti határozat - tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra. 

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
Döntésből kizárt képviselők neve: -
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

81/2015.(XI.24.)sz. határozat
Vélemény általános iskolai 
felvételi körzethatárok 
megállapításához

HATÁROZAT 

Tabdi Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.
§  (8)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  egyetért  a  Bács-Kiskun  Megyei
Kormányhivatal  döntésével,  mely szerint  Tabdi  település  beiskolázási  körzetét  az alábbiak
szerint határozza meg:

A Kiskőrös Térségi Általános- és Középiskola Tabdi Általános Iskolája (6224 Tabdi, Szent
István u. 1.) felvételi körzete megegyezik a település közigazgatási területével.

7.
Kérdések, bejelentések, interpellációk

Fábián Sándor polgármester: A település csomópontjának tervezett átalakítására kaptunk egy
árajánlatot 406 ezer forintért,  csak a tervezési díjra. El kellene dönteni,  hogy ez megfelel,
vagy keressünk még másik cégeket ajánlatokért. Személy szerint én soknak gondolom a 406
ezer forintot. 

Földházi Ferenc képviselő: Ebben az ajánlatban csak kizárólag a tervezés van, a felfestést és a
táblák kihelyezését nem tartalmazza?

Fábián Sándor polgármester: Csak kizárólag a tervezés van benne ebben az összegben.

Földházi  Ferenc  képviselő: Mikor  készítenék  el  a  tervet  és  mikor  készülne  el  a
területrendezés, még idén?

Fábián  Sándor  polgármester: Gondolom,  ez  csak  jövőre  lenne  kész.  Én  javaslom,  hogy
keressünk még meg más cégeket is.
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A képviselők egyöntetűen úgy foglaltak állást, hogy a csomópont rendezésére a polgármester
úr kérjen új árajánlatokat.
Fábián  Sándor  polgármester: A  Vadkert-Filant  képviseletében  Engler  János  ügyvezető
megkereste az önkormányzatot, a kéményseprő-ipari szolgáltatásnál kialakult helyzet miatt. A
szolgáltató a rezsicsökkentés miatt ellehetetlenült. Korábban is már nyomott árakon dolgozott,
ezt még tovább rontotta a díjcsökkentés. Ő már a lehetséges összes fórumot megkereste, hogy
orvosolni lehessen a problémát,  de eddig sikertelenül.  Szeretne egy kistérségi összefogást,
ezért  kereste  meg  az  összes  környékbeli  települést  is,  hogy  a  szolgáltatást  továbbra  is
biztosítani tudja. Jelenleg nincs folyamatos bejárás, mint korábban, ezt nem tudja tartani a
jelenlegi díjakkal, de jelzésre a kéményseprő kijön és megnézi, kitisztítja a kéményeket. A
levél egy segélykérés volt a szolgáltató részéről, de sajnos ebben mi sem tudunk segíteni.
A héten megérkezik a szociális tűzifa is, technikai akadályt nem látok, hogy ezt karácsony
előtt a jogosultak részére kiszállítsuk. A fa elhelyezésére a Szövetkezet telephelyét szeretném
ismét, mivel ott a mérést is meg lehet oldani.

Egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem volt,  a  polgármester  a  nyílt  ülést  bezárta,  a  8.  napirend
tárgyalása zárt ülésen folytatódott.

Kmft.

    Fábián Sándor  Filus Jánosné
      polgármester  jegyző
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jzk. 1. melléklete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Tabdi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. A helyi adónemek
1. §

Tabdi  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (továbbiakban:  Önkormányzat)
adómegállapítási  jogkörében  eljárva  az  Önkormányzat  illetékességi  területére  az  alábbi
adónemeket vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,
b) helyi iparűzési adó.

2. Magánszemélyek kommunális adója
2.§

Az adó évi mértéke:
a) építményenként 9 000 Ft.
b) telkenként 4 500 Ft.
c) nem magánszemély tulajdonában lévő lakásbérleti jogonként 9 000 Ft.

3. §

(1) 50%-os adókedvezmény illeti meg azt a személyt,
a) akinek az adófizetési kötelezettsége külterületi adótárgy tekintetében keletkezik,
b) aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

vagy kiskorú gyermekét egyedül neveli.  Eltartottként kell figyelembe venni a saját,
örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermeket is. 

(2) Az a) és b) pont szerinti kedvezményeket nem lehet összevonni.
(3) Adómentesség illeti meg azt a személyt, 

a) akinek  az  adófizetési  kötelezettsége  nem  lakás  céljára  szolgáló  épület,  épületrész
tekintetében keletkezik,

b) aki a 70. életévét betöltötte, időskorúak járadékában részesül.
(4) Az adókedvezmény keletkezésének és megszűnésének időpontja a feltétel bekövetkezését
vagy megszűnését követő év első napja.

3. Iparűzési adó
4. §

Az adó mértéke:
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a) állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenységnél  az  adóalany  éves  nettó
árbevételének 2 %-a,

b) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységnél naptári naponként 1 000 Ft.

5.§

50  %-os  adókedvezmény  illeti  meg  a  háziorvos,  védőnő  vállalkozót,  feltéve,  ha  annak
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

4. Záró rendelkezés
6.§

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti

a) Tabdi  Község  Képviselő-testületének  16/2002.  (XII.  23.)  Kt.  sz.  rendelete  a  helyi
iparűzési adóról,

b) Tabdi  Község  Képviselő-testületének  2/2003.  (III.  27.)  Kt.  sz.  rendelete  a  helyi
iparűzési adóról szóló 16/2002. (XII. 23.) Kt. sz. rendelet módosításáról,

c) Tabdi  Község  Képviselő-testületének  17/2006.  (XII.  22.)  Kt.  sz.  rendelete  a
magánszemélyek kommunális adójáról.

Fábián Sándor Filus Jánosné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2015. november 25.

Filus Jánosné jegyző
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jkv.2.sz.melléklete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 18/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Tabdi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi  LXXXIX.  törvény  21/A.  §  (2)  bekezdésében  és  a  26.  §  (4)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés  11.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  környezet  védelmének
általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)  bekezdésében  biztosított
véleményezési  jogkörében  eljáró  Csongrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1.§

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Tabdi  Község  közigazgatási  területén  mindazokra  a
környezethasználókra  (továbbiakban:  kibocsátók),  akik  a  tulajdonukat  képező,  vagy
használatukban  álló  ingatlanon  évi  500  m3-t  meg  nem  haladó  mennyiségű,  kommunális
jellegű szennyvizet helyeznek el és az ingatlanukhoz kapcsolódó közterület  szakaszon van
működő szennyvíz közműhálózat, amelyet azonban nem vesznek igénybe; továbbá a víz- és
szennyvízközmű hálózatot üzemeltető szolgáltatóra adatszolgáltatás tekintetében.

2. Díjfizetési kötelezettség
2.§

(1)  A kibocsátó a  talajba  juttatott  szennyvíz minden m3-re  után talajterhelési  díjat  köteles
fizetni.
(2)  A  vízmennyiségmérővel  nem  rendelkező  kibocsátó  esetén  50  liter/fő/nap  átalány
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

3. Díjmentesség
3.§

(1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:
a) az a kibocsájtó, aki az ingatlanon kizórólag keticsapot üzemeltet,
b) az a kibocsátó, ahol az ingatlanhasználat során a víz felhasználása kizárólag építési

céllal történik,
c) az  a  kibocsátó,  aki  a  műszakilag  rendelkezésre  álló  közcsatornára  ráköt  a  rákötés

évének első napjától,
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d) Tabdi  Községi  Önkormányzat  a  tulajdonában  lévő  ingatlanokon  és  épületekben
felhasznált vízmennyiség után.

e) akinek háztartásában kizárólag 65. életévét betöltött családtagok élnek és az egyfőre
jutó  havi  jövedelem  összege  nem  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének a kéteszeresét,

f) aki  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.
törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

(2) Jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól 1993. évi III.
törvény  (továbbiakban:  Szt.)  4.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  a  közös  háztartásban  élők
meghatározásánál  az  Szt.  4.  §  (1)  bekezdés  f)  pontjában  foglalt  rendelkezéseket  kell
figyelembe venni.

4. Díjbevallás és beszedés, eljárási szabályok
4.§

(1) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő és március 31. napjáig
tesz bevallást az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kibocsátó a talajterhelési díjat az
önkormányzat 52500051-11056115 számú számlájára fizeti meg.
(2) A kibocsátó a bevallás évét megelőző év – bázisév – vízfogyasztását köteles figyelebe
venni a díj alap meghatározására.
(3) A közműves ivóvízellázást  végző közszolgáltató  minden év február  20.  napjáig adatot
szolgáltat  az  önkormányzati  adóhatóság  számára  a  szolgáltatásba  bekapcsolt  talajterhelési
díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról.
(4)  az  önkormányzati  adóhatóság  jogosult  a  bevallásban  szereplő  kibocsátási  adatok
valódiságának  a  közszolgáltatón  keresztül,  illetve  a  helyi  vízgazdálkodási  hatóság
közreműködésével történő ellenőrzésére.

5. Záró rendelkezések
5.§

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Fábián Sándor Filus Jánosné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. november 25.

Filus Jánosné jegyző
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