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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, Polgárdi Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

 

A HEP elkészítése az önkormányzati jogalkotás számára kettős feladatot jelent: 

- a helyi rendeletekben tartózkodni kell a diszkriminatív rendelkezések alkalmazásától,  

- valamint be kell építeni a szabályozásokba különböző esélyegyenlőség biztosítását célzó 

rendelkezéseket. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési 

önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. 

 

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

 

Polgárdi területéről számos őskori és ókori lelet került elő, de állandó település nyomait nem 

találták meg. Mindez arra enged következtetni, hogy a környék fontosabb vándorlási útvonal 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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mentén terült el. A római időkben azonban a kereskedelem elkerülte a települést, attól északabbi 

útvonalat választott magának. A középkorban három település volt a mai Polgárdi helyén: Cinca, 

Polgárdi és Bökény-somlyó, nyugatra klarissza kolostor helyezkedett el. Polgárdi első említése 

1277-ből való. A település 1397-ben Batthyány György birtokába került, és egészen 1945-ig a 

Batthyányak kezén maradt. 

 

A török fennhatóság Fehérvár 1543-as eleste után szilárdult meg a környéken, ám határterületről 

lévén szó sokszor kettős adóztatás áldozata lett (mind a magyar földesurak, mind a törökök 

fizettették a helybélieket), így népességszáma drasztikusan visszaesett. A török kiűzése után 

Polgárdi környékén hamar megszerveződtek a majorságok. Polgárdi községként sok uradalmi 

szolgát vonzott letelepedésre, majd a 19. században polgári fejlődés indult Polgárdiban. A helyi 

lakosság tevékenyen részt vett az 1848-49-es szabadságharcban is. 

 

A település korán, már 1861-ben kapcsolódott a vasúti hálózatba, a Déli Vasúttársaság Buda – 

Nagykanizsa vonalára, amely sokáig a második legjelentősebb vasútvonal volt Magyarországon. 

Később a konkurens MÁV is létesített vonalat a településen, amikor megépült a Szabolcspuszta és 

Tapolca között a Balatonmelléki Helyi Érdekű Vasút. Így a település Érd mellett Magyarország 

egyedüli olyan települése lehetett, ahol két párhuzamos vasútvonal is futott. Természetesen a jó 

infrastruktúra nagyban gazdagította a települést, ahol megjelent az élelmiszer- és az építőipar. 1972-

ben az M7-es autópálya megépültével a település még előnyösebb helyzetbe került, végül Polgárdi 

1997. július 1-jétől városi rangot kapott. 

 

Polgárdi fő városszerkezeti tengelye a Cinca-patak, melynek két oldala beépítés tekintetében 

látványos különbséget mutat. Keleti oldalán terül el a város nagyobbik része, mely lakóterületi 

minőségében is, intézményi ellátottságában is sokkal fejlettebb, mint a nyugati parton megmaradt 

falusias beépítésű patak menti sáv, ahol csak a templomok és az iskola épületeinek környékén 

jelentkezik a túlsó parthoz hasonló intenzitás.  

 

A város testét átlósan átszeli a 7-es számú főút nyomvonala, megbontva a közel szabályos 

utcahálózatot. A város nagy részét a lakóterület teszi ki, melyben elsősorban a Kossuth utca, Deák 

Ferenc utca és a Batthyány utca térségében esetlegesen tűnnek fel az intézményi, kereskedelmi, 

szolgáltatási, vendéglátási funkciók. A Cinca-patak és Deák Ferenc utca találkozásánál 

mutatkoznak a városközpont kialakulására utaló jelek. Ipari, illetve mezőgazdasági üzemi 

létesítmények a város szélén, illetve a két major (északon a Gyulamajor, keleten a Bálintmajor) 

területén és környékén települtek. 
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Polgárdi vasúti kapcsolatai a település peremén találhatók. Északon, a belterület legészakibb 

pontján érinti a Budapest – Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal. Polgárdi vasútállomás a város 

központjától elég messze esik, ez a belterület legmagasabb pontja, a város területe dél felé enyhén 

lejt. Délen Kiscséripusztát és Tekerespusztát érintve halad a Budapest – Székesfehérvár – 

Nagykanizsa vasútvonal, mely a belterületet elkerüli. Kedvezőbb az autóbusz közlekedése, mely a 

főbb irányokban kiépített. 

 

Jelentősebb zöldterületet a Cinca-patak két partját végigkísérő széles zöld sáv képez. A város 

zöldfelületi rendszerét a temetők, a Polgármesteri Hivatal mögötti sportterület, kisebb parkok és a 

lakótömbök belső kertjei alkotják. 

 

A város nem túl sűrűn, kellemesen beépített, még lakótelepei sem zsúfoltak, talán a Deák Ferenc 

utca mentén és az általános iskola környékén intenzívebb a beépítés – mely zömében földszintes. 

Jól elkülöníthetők az eredeti, hangulatos, kanyargós utcák és az újabb keletű, derékszögű hálózatot 

alkotó utcák. A lakótelkek nem csak a nyugati szélen lévő falusias beépítésű területeken 

nagyméretűek, a kertvárosias területek telekméretei is akár tovább oszthatók, lehetőséget teremtve 

ezáltal a lakáshiány egy részének a jelenlegi belterületen belül való megoldására. 

 

Polgárdi közigazgatásához tartozó külterületek Kiscséripuszta, Nagycséripuszta, Tekerespuszta, 

Lászlómajor, Alsósomlyó, és a Polgárdi Ipartelepek, valamint Polgárdi szőlőhegy. 

 

Gazdasági környezet 

 

A korábbi iparvállalati rendszer felbomlott, a foglalkoztatás strukturálisan megváltozott. A 

foglalkoztatottak 50 %-a a közeli Székesfehérváron vállal munkát. A Balaton közelsége a 

mindennapi megélhetésben nem érezteti a hatását. Az önkormányzat vállalkozásbarát fejlesztési 

politikát valósít meg. Ennek is köszönhető, hogy a 6,9 ezer lakosú település az ezer lakosra jutó 

vállalkozások száma tekintetében országosan az elsők között van.  

Fejlődik a szolgáltató szféra, ez a környező településekre is hatással van. A településen működő 

nagyszámú vállalkozás - tekintettel arra, hogy elsősorban kis- és középvállalkozásokról van szó – 

ugyanakkor gazdasági potenciálját tekintve nem jelentős, az adó-erőképesség szempontjából nem 

számottevő, így a helyi adóbevétel volumenében a vállalkozások nagy száma sajnálatos módon nem 

érezteti hatását. 

 

A település a volt szovjet laktanya területén ipari terület kialakítására törekszik. A tulajdonjog 
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megszerzését követően a terület kialakításához szükséges szabályozási tervmódosítás megtörtént. 

A pályázati források kiaknázásával elsősorban jól prosperáló kis- és középvállalkozások 

betelepítése a cél.  

 

A későbbi iparterületi fejlesztések számára kijelölt terület az M7-es, a 70-es utak és a Kölestelki 

erdő által határolt – ma mezőgazdasági – terület, mely területen ipari, üzemi létesítmények 

kerülnek elhelyezésre. Az ipari parki beruházás megvalósítása szükséges ahhoz, hogy a település 

egy következő szintű vállalkozói réteget (középvállalkozásokat, termelő üzemeket) is 

megszerezzen. További iparterület kialakítására a településnek a Kislángi út mellett van lehetősége. 

 

Az általános mezőgazdasági termesztő területek többsége szántó, kisebb része rét, legelő. A 

szántóterületeken a monokultúra jellemző, főként gabonatermesztés folyik. 

 

Népesség 

 

Polgárdi állandó lakossága 2012. évben: összesen 6873 fő, ebből nők: 3457 fő, férfiak: 3416 fő 

 

1. számú táblázat - 

Lakónépesség száma az év 

végén  

  Fő Változás 

2007 6840   

2008 6819 100% 

2009 6973 102% 

2010 6967 100% 

2011 6964 100% 

2012 6873 99% 
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2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 3449 3407 6856 50% 50% 

0-2 évesek     197     

0-14 éves 498 539 1037 48% 52% 

15-17 éves 129 132 261 49% 51% 

18-59 éves 1790 2183 3973 45% 55% 

60-64 éves 202 211 413 49% 51% 

65 év feletti 585 342 927 63% 37% 

 

Állandó népesség - nők
0-14 éves
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A 2. számú táblázat, illetve a kör diagramok a 2011. évi állandó népesség adatait tartalmazza, 

korosztályos és nemenkénti bontásban. 

Megállapítható, hogy a 65 év feletti férfiak száma jelentősen kevesebb a 65 év feletti nők számánál. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2008 863 1065 81,0% 

2009 884 1079 81,9% 

2010 902 1043 86,5% 

2011 927 1037 89,4% 

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

100 alatti, akkor az azt jelenti, hogy túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a 

népességszerkezet. Az öregedési indexből megállapítható, hogy Polgárdi lakossága nem elöregedő. 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 219 178 41 

2009 245 118 127 

2010 218 132 86 

2011 202 136 66 

                  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Polgárdi településen 2009. évben kiemelkedően megnőtt a belföldi bevándorlások száma, majd ezt 

követően csökkenő tendenciát mutat. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2008 67 102 -35 

2009 74 99 -25 

2010 56 109 -53 

2011 54 111 -57 

                     Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A diagramból is látható, hogy Polgárdi Városban a természetes szaporodás évről évre csökken, 

vagyis az élve születések száma csökken, míg a halálozások száma nő.  

A táblázatból megállapítható, hogy a gazdasági válság nagy hatással volt a gyermekvállalásra is, 

hiszen 2010 évtől erőteljes csökkenés mutatkozik. 
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Értékeink, küldetésünk 
 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján Polgárdi Város 

Önkormányzata különös figyelmet szentel a célcsoportok, a hátrányos helyzetű csoportok, így a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők helyzetére. 

 

Az Önkormányzat e Program keretében - a lehetőségek szerint - megtesz mindent annak érdekében, 

hogy az érintett célcsoportok olyan lehetőségekhez jussanak, amelyekkel javíthatják 

életkörülményeiket. 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Polgárdi Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket.  

 

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Polgárdi Város Önkormányzata elsődleges célja 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 célja a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
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További célja 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 

 

Polgárdi Város Önkormányzata célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes 

tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz 

tartozók helyzetének javítása szempontjából. 

További célja meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 

- az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre, 

- az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre, 

- a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

- olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás 

működtetéséről szóló 7/2004.(IV.08.) Önk.sz. rendelet 

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 9/2012. ( V.15. ) Önkormányzati 

rendelete 



 13 

 A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2003. (X. 1.) Önk. sz. 

rendelete 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Polgárdi Város Önkormányzata költségvetési-, településfejlesztési koncepcióval, valamint 

településrendezési tervvel, továbbá településszerkezeti tervvel rendelkezik.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Székesfehérvári kistérség  

„A székesfehérvári kistérség északon a Bakony és a Vértes nyúlványain, délen a Mezőföldön, 

középen pedig a Sárréten terül el. Területe és népessége alapján nemcsak a megyének, hanem a 

közép-dunántúli régiónak is a legnagyobb kistérsége. A megyeszékhely Székesfehérvár fontos 

vasúti és közlekedési csomópont, a megye szinte valamennyi jelentős főútvonala és vasútvonala itt 

találkozik. Földrajzi adottságai, megközelíthetősége, kiépített infrastruktúrája stb. alapján az ország 

egyik legdinamikusabban fejlődő ipari központjává vált, amelynek gazdasági és egyéb hatása a 

megyehatárokon is túlmutat. A megyei illetékességű államigazgatási szervek székhelye – egy 

kivétellel – Székesfehérváron van, mely így egyben a megyei közigazgatás centrumának is 

tekinthető.  

A kistérség 31 településből áll, ami a megye településeinek közel harmada. A magas településszám 

miatt talán itt a legnehezebb a kistérség lehatárolása, amit az is jelez, hogy a KSH is használ egy 

szűkebb, 16+1 településből álló besorolást (nagyvárosi településegyüttes). De eltér a KSH 

besorolástól az önkormányzati társulás, továbbá a vidékfejlesztési program keretében létrejött 

társulás is. A 31 település 1181 km2 -nyi összterülete a megye területének több mint negyede (27 

%), 163 ezer főnyi népessége pedig a megye lakóinak 38 %-a. 138 fő/km2 népsűrűsége a megyei 

átlagot jóval meghaladja (az országosat is), de a megyében némileg elmarad Dunaújvárosi térség 

mögött. A megyeszékhely Székesfehérvár nemcsak a megye, hanem az országban is a legnagyobb 

városok közé sorolható, a közép-dunántúli régió egyetlen 100 ezer fő feletti települése. 105 ezer 

lakosa a megye lakóinak negyedét, a kistérség népességének viszont 64 %-át teszi ki. A térség 

másik városa – a 6000 főt valamivel meghaladó – Polgárdi társközpont funkciókat tölt be a 

térségben. A népességnagyságot tekintve további 8 település a 2000-5000 fős kategóriába, a 
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települések fele pedig az 1000-2000 fős kategóriába esik. Összesen 7 település népessége 1000 fő 

alatti, ezen belül 3 település Bakonykúti, Moha és Söréd 500 fő alatti kistelepülés (Bakonykúti 

egyúttal a megye legkisebb települése). 

A Székesfehérvári kistérség a Közép-Dunántúli Régió legnagyobb kistérsége mind területe, mind 

pedig népességszáma (163 ezer fő) alapján. A kistérség központja a megyeszékhely Székesfehérvár 

– ide koncentrálódik a térség lakóinak mintegy kétharmada, a megye népességének negyede. Az 

1997-ben városi rangot nyert és ezzel automatikusan társközponttá vált Polgárdi lakosainak száma 

hatezer. A térsége a megyeszékhely dinamikus gazdasági fejlődése ellenére is népességcsökkenés 

jellemzi – ezzel a megyében egyedülálló –, 1990 óta 0,4%-kal csökkent lakóinak száma. Ezen belül 

Székesfehérvárt közel 4 %-os népességcsökkenés jellemezte, míg Polgárdi 6 %-kal növelni tudta 

lakosainak számát. A népességfogyást elsősorban a természetes csökkenésből adódik, amit nem 

tudott ellensúlyozni a mérsékelt bevándorlás. Az 1999-es adatok szerint az élveszületések 1000 

lakosra jutó arányát (8,9) tekintve a megyei rangsorban az utolsó kistérség, igaz, a halálozási arányt 

(11,6) tekintve is alatta marad a többi kistérségnek. A vándorlási különbözet éves átlaga 1000 

lakosra számítva 1990-99 között 1,2, míg az 1999-as érték ennek háromszorosa (3,9). A vándorlás 

elsősorban a Székesfehérvár környéki településekre irányul, ahogy az általában is jellemző. 

Közrejátszanak ebben a város magas ingatlanárai, az életmód megváltozása stb. amelyek 

eredményeként a munkaerő-növekedés a vonzáskörzetben realizálódott.  

A népesség korösszetétele a régió és a megye átlagánál jóval fiatalosabb, a 60 éves és idősebb 

népesség aránya 17,2 %, a megyében (a Móri térséggel együtt) a legalacsonyabb.  

A szociális és egészségügyi ellátást jellemző mutatók a térség egészére a megyei átlaghoz hasonló 

képet mutatnak, de a települések között jelentős különbségek tapasztalhatók. A települések közül 

természetesen minden tekintetben kiemelhető Székesfehérvár. Ugyanakkor a települések majdnem 

harmadában nincs házi- és gyermekorvos, így együttesen az egy orvosra jutó lakosok átlagos száma 

1999-ben 1629, ami meghaladja a megyei átlagot, de alatta marad a székesfehérvárinak.  

Szakrendelést 9 településen vehetnek igénybe a betegek; az egy szakrendelésre jutó esetek száma 2 

körül ingadozik, a legalacsonyabb Polgárdiban, a legmagasabb Pátkán. Kórházi fekvőbeteg ellátás a 

térség központjában van, a Fejér Megyei Szent György Kórház ellátási területe túllép a kistérség 

határán.  

A térségben összesen 51 általános iskola és 25 középiskola működött 1999-ben. A körzetközpont 

Székesfehérvár hagyományos iskolaváros, ahol nemcsak a helyi, de a környék diákjai számára is 

lehetőség van továbbtanulásra, egészen a felsőfokú végzettség megszerzéséig. A városban két 
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műszaki, illetve egy nyelvi és gazdasági képzést nyújtó főiskolán folyik felsőfokú oktatás, de ezek 

mellett további kihelyezett tagozatok is működnek.”2 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez szükséges adatok az Országos Területfejlesztési 

és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisából, valamint helyi adatgyűjtés kapcsán 

kerültek kimutatásra. 

 

                                                           
2 Forrás: http://www.sarviz.hu/turisztika/doku/fejer_megyei_kisterseg_strat_program.pdf 

http://www.sarviz.hu/turisztika/doku/fejer_megyei_kisterseg_strat_program.pdf
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A statisztikai adatokból, valamint a segélyezési tapasztalatból megállapítható, hogy az egyik 

legsúlyosabb gond a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. 

Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 

foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik 

ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 

mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a 

becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák 

felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános 

küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától.” „A romák esetében jellemző 

az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezőtlenebb helyzetben 

lévőkhöz tartoznak.”3 

 

Polgárdi Városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat is működik, amely az állampolgárok 

helyzetének, valamint a szükségletek kielégítésében, jogos érdekeinek érvényesítésében segítséget 

nyújt. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést 

összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

                                                           
3 Forrás: http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf 

http://romagov.kormany.hu/download/8/e3/20000/Strat%C3%A9gia.pdf
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 2297 2441 4738 130 5,7% 152 6,2% 282 6,0% 

2009 2341 2031 4372 169 7,2% 242 11,9% 411 9,4% 

2010 2370 2504 4874 181 7,6% 220 8,8% 401 8,2% 

2011 2366 2526 4892 159 6,7% 186 7,4% 345 7,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 

 
 

 

Fenti adatokból megállapítható, hogy  

 a nyilvántartott álláskereső férfiak száma jelentősen nagyobb, mint a nyilvántartott 

álláskereső nők száma,  

 továbbá a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenést mutat. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 910 1512 1617 1531 1492 

20 éves és fiatalabb 
fő 24 55 34 19 35 

% 2,6% 3,6% 2,1% 1,2% 2,3% 

21-25 év  
fő 130 225 241 249 252 

% 14,3% 14,9% 14,9% 16,3% 16,9% 

26-30 év 
fő 99 192 167 140 123 

% 10,9% 12,7% 10,3% 9,1% 8,2% 

31-35 év 
fő 116 183 180 177 164 

% 12,7% 12,1% 11,1% 11,6% 11,0% 

36-40 év 
fő 140 196 224 215 172 

% 15,4% 13,0% 13,9% 14,0% 11,5% 

41-45 év 
fő 89 147 210 179 176 

% 9,8% 9,7% 13,0% 11,7% 11,8% 

46-50 év 
fő 83 142 146 119 153 

% 9,1% 9,4% 9,0% 7,8% 10,3% 

51-55 év 
fő 98 167 201 204 199 

% 10,8% 11,0% 12,4% 13,3% 13,3% 

56-60 év 
fő 109 172 194 197 176 

% 12,0% 11,4% 12,0% 12,9% 11,8% 

61 év felett 
fő 22 33 20 32 42 

% 2,4% 2,2% 1,2% 2,1% 2,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A táblázatból megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ig növekvő tendenciát 

mutat, amely nagymértékben a gazdasági válság következménye, azonban a közfoglalkoztatási 

programnak köszönhetően a nyilvántartott álláskeresők száma csökken 2010. évtől. 

Megállapítható továbbá, hogy a regisztrált munkanélküli lakosok korcsoportjain belül, a 21-25 év 

közöttiek száma a legmagasabb. 



 19 

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 446 464 910 51 47 98 11,4% 10,1% 10,8% 

2009 654 858 1512 82 94 176 12,5% 11,0% 11,6% 

2010 694 923 1617 86 104 190 12,4% 11,3% 11,8% 

2011 693 838 1531 75 85 160 10,8% 10,1% 10,5% 

2012 677 815 1492     0 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 

 

180 napnál régebben munkanélküliek aránya
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A nyilvántartott, illetve regisztrált munkanélküliek száma magas, mint ahogy a 3.2.2. számú 

táblázatból is megállapítható, viszont ennek 10-12 %-a a 180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküliek száma. Megállapítható, hogy a településen nagyobb arányban a férfiak 

munkanélküliek. 
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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 533 539 1072 9 1,7% 5 0,9% 14 1,3% 

2009 531 546 1077 17 3,2% 16 2,9% 33 3,1% 

2010 533 538 1071 24 4,5% 11 2,0% 35 3,3% 

2011 509 530 1039 20 3,9% 18 3,4% 38 3,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A 3.2.4. számú táblázatból megállapítható, hogy a pályakezdő álláskeresők száma évről évre nő, 

azonban a 18-29 éves népesség számához viszonyítva 0,9 és 4,5 % között arányban fordul elő. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

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 909 36 4,0% 396 43,6% 477 52,5% 

2009 1512 61 4,0% 587 38,8% 864 57,1% 

2010 1617 52 3,2% 644 39,8% 921 57,0% 

2011 1531 57 3,7% 606 39,6% 868 56,7% 

2012 1492 45 3,0% 618 41,4% 829 55,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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A Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában 

lehetőség nyílik a gimnáziumi felnőttoktatásra. 

 

c) közfoglalkoztatás 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 75 1,54 % n.a n.a 

2011 74 1,51 %  n.a n.a 

2012 79 n.a. n.a n.a 

Forrás:  
önkormányzati adatok    
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Polgárdi Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan nyilvántartással, hogy mely személyek 

vallják magukat romáknak/cigányoknak. 

 

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.) 

Közlekedés 

Polgárdi két vasútvonalon három állomással és egy megállóhellyel rendelkezik. A településtől 

valamivel délre fut a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa-vasútvonal, amelyen Kiscséripuszta 

állomás és Polgárdi-Tekerespuszta megállóhely működik. A két helyen Budapestről, 

Székesfehérvárról, Siófokról, Keszthelyről és Nagykanizsáról érkező személy- és gyorsvonatok 

állnak meg. A Székesfehérvár–Tapolca vasútvonal a településhez közelebb, északra fut két 

állomással (Polgárdi, Polgárdi ipartelepek). Budapest, Székesfehérvár, Balatonfüred és Tapolca 

érhető el ezen a vonalon személy- és gyorsvonatokkal. 

A város autósközlekedése intenzív. Egy észak-déli kanyarral északkelet – délnyugat irányban 

halad át a településen a 7-eselsőrendű főút, amely Budapesttel, Székesfehérvárral és a Balatonnal 

köti össze a települést. A várostól délre fut az M7-esautópálya. Kisebb mellékút köti össze 

Kislánggal, Fülével, valamint Jenőn át Nádasdladánnyal. Autóbuszok elsősorban Székesfehérvárral 

kötik össze, de Kisláng, Enying, Füle és Balatonfűzfő is jól elérhető. Távolsági járatok Budapest, 

Siófok és Tamási felől közlekednek erre. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

 

 

 

A segélyben részesülők száma a 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva kis 

százalékban mutatkozik, melyből megállapítható, hogy kevesen részesülnek segélyben. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 4738 109 2,3% 

2009 4819 158 3,3% 

2010 4874 203 4,2% 

2011 4892 148 3,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 910 359 39,5% 

2009 1512 605 40,0% 

2010 1617 500 30,9% 

2011 1531 335 21,9% 

2012 1492 175 11,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Álláskeresési járadékra jogosultak aránya jelentős változást, csökkenést mutat, amely 

jogszabályváltozásnak köszönhető, így sokan nem jogosultak az álláskeresési járadékra. 

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

év 

rendszeres 
szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 
nap 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 45 0,95% 0 0,00% 0 0 

2009 22 0,46% 50 1,04% 0 0 

2010 32 0,66% 104 2,13% 0 0 

2011 34 0,70% 108 2,21% 0 0 

2012 19   123   4 1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal    

 

Az aktív korúak ellátása keretében részesülnek az ellátottak rendszeres szociális segélyben, 

valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Jogszabályváltozás miatt előfordulhat, hogy 

amennyiben az ellátott a 30 nap munkaviszonyt nem tudja igazolni, úgy jogszabályban 

meghatározott ellátásoktól, meghatározott ideig elesnek. Ösztönző lehet az önkéntes munka 

lehetősége, hiszen szükség esetén ezzel is igazolható az ellátásban részesülő 30 nap munkaviszonya.  

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 482 

2009 549 

2010 560 

2011 566 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 41 

2009 44 

2010 55 

2011 65 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Mindkét táblázat alapján elmondható, hogy növekvő tendenciát mutat mind a közgyógyellátásban, 

mind az ápolási díjban részesülők száma. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 

használt nem 
lakáscélú 

ingatlanok (db) 

  

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 2065 n.a 7 n.a 0 n.a 0 n.a 

2009 2092 n.a 7 n.a 0 n.a 0 n.a 

2010 2113 n.a 7 n.a 0 n.a 0 n.a 

2011 2121 n.a 7 n.a 0 n.a 0 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       
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Polgárdi városban nincs telep, illetve szegregáció. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

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 4 3 1 

2009 4 3 1 

2010 4 3 1 

2011 4 3 1 

2012 4 3 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, fenntartja a védőnői 

ellátást, az iskola-egészségügyi ellátást, a központi orvosi ügyeletet és a fogászatot. Támogatja az 

egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő fejlesztéseket, ezekhez pályázati 

lehetőségeket keres. Az általános egészségügyi helyzet javítása érdekében kezdeményezi az 

egészségügyi, higiéniai szempontból nem megfelelő, illetve sérülékeny településrészek felkutatását, 

és a helyzet javítására vonatkozó programok kidolgozását, majd megvalósítását. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés a vonzáskörzetben tartozó településeken 

oldható meg. 

 

c) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Polgárdi városban számos lehetőség nyílik, hogy különböző sportágakból válasszanak a lakosok, 

mint például asztalitenisz, kézilabda, foci. Továbbá az év folyamán különböző sportprogramok 

kerülnek megrendezésre (pl.: kerékpárverseny).  

 

A sportegyesületről: 

A város sportéletében meghatározó szerepet tölt be a Polgárdi Városi Sportegyesület, melynek 

négy szakosztályában (labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, karate) mintegy 200 igazolt játékos 

sportol rendszeresen. 



 27 

 

A Polgárdi Városi Sportegyesület jogelődjét 1920-ban alapították. Az egyesület színe kék-fehér. 

Kezdeti időkben csak a labdarúgó szakosztály működött és az 1990-es években bővült asztalitenisz, 

kézilabda és a közelmúltban karate szakosztályokkal. A Városi Sportegyesület célja, tevékenységi 

köre a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek 

jegyében a sportmozgalom fejlődésének, eredményességének elősegítése. Előbbi célok 

megvalósítása érdekében együttműködik sportkörökkel és sportegyesületekkel, ideértve a megyei 

sportági szövetségeket is. 

A Városi Sportegyesület a lehetőségei szerint biztosítja a település lakosai részére a változatos 

tömegsportolási feltételeket is. Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és 

sporttevékenységét. Segíti és figyelemmel kíséri a sportszakemberek képzését, továbbképzését. 

Sportlétesítményeket működtet, fejleszt és gondoskodik az üzemeltetésükről. 

 

A Városi Sportegyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki vállalja, hogy tevékenyen részt 

vesz annak munkájában, nem magyar állampolgár is tagja lehet, ha nincs eltiltva a közügyek 

gyakorlásától. Edzéseken használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket, sportfelszereléseket és 

igényelheti a VSE szakembereinek segítségét, továbbá részesülhet a VSE által nyújtott 

kedvezményekben. 

 

A Polgárdi Városi Sportegyesület jelenleg 209 fő igazolt játékossal rendelkezik, így a legnagyobb 

létszámú fiatalokat foglalkoztató szervezet településünkön. 

 

d) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Gondozási 

Központ, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.  

Szociális szolgáltatások fajtái:  

 a szociális étkeztetés,  

 a házi segítségnyújtás, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

 idősek nappali ellátása,  

 fogyatékosok nappali intézménye,  

 nappali melegedő,  

 családsegítés,  

 gyermekjóléti szolgáltatás,  
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 bölcsőde,  

 családi napközi  

 és idősek átmeneti elhelyezését nyújtó intézménye. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A városban a közösségi élet színterei 4 csoportba oszthatók: intézményi közösségek, 

lakóközösségek, munkahelyi közösségek, egyházközségek, civil szervezetek. 

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002-ben alkotta meg a közművelődésről 

szóló rendeletét. A képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális 

igényeinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - 

egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, 

azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy 

jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és 

infrastruktúra biztosításához, a város nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi 

társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek 

védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. Az 

önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közművelődési 

intézmények és közművelődési megállapodások útján látja el. A helyi közművelődési feladatok 

ellátásában az önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a civil közösségek, szervezetek, 

magánszemélyek, egyházak valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozók 

közreműködését is igénybe veszi. 

Településünkön számos civil szervezet működik, melyek kulturális, szociális, sport, egészségügyi 

és egyéb szabadidős tevékenységi területet fognak össze. Az önkormányzat és a civil szervezetek 

között az együttműködés jó, a civil szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az 

önkormányzat munkáját, az önkormányzat pedig lehetőségéhez mérten, anyagi támogatást biztosít  

számukra feladataik ellátásához, működésükhöz. 

 

 

 

 

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

 

Polgárdiban a 2011. évi népszámlálási adatok alapján a nemzetiségek száma a következőképpen 

alakult: 

 roma nemzetiség: 49 fő 
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 német nemzetiség: 37 fő 

 örmény nemzetiség: 3 fő 

 román nemzetiség: 9 fő 

 egyéb nemzetiség összesen: 32 fő 

Az adatokból kiderül, hogy legnagyobb számban a roma nemzetiség van jelen, számuk azonban a 

lakosság számához viszonyítva nem számottevő (kevesebb mint 1 %). A roma nemzetiség 

érdekvédelmi szervezete a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mellyel Polgárdi Város 

Önkormányzata legutóbb 2011-ben kötött együttműködési megállapodást. Polgárdira jellemzően 

elmondható, hogy a közösségi együttélés zökkenőmentes, nem beszélhetünk etnikai 

konfliktusokról, nemzetiségek közötti problémáról. 

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

 

Polgárdiban elsősorban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány (Don Bosco Iskolaház) végez adománygyűjtő és karitatív munkát. Emellett a 

tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy a civil szervezetekhez, egyesületekhez, klubokhoz való 

tartozás erősíti az ilyen jellegű tevékenységeket. Az adományozásra hasonló hatással van az 

egyházi kötődés is. 

A városban 2013 elején a székesfehérvári SZITI Szociális Egyesület segítségével Önkéntes Pont is 

alakult, ahol folyamatosan várják az önkéntes munkát szívesen végző személyeket. A program 

elsősorban az otthonukban élő, rászoruló, idős, mozgáskorlátozott emberek megsegítését célozza 

meg. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart Polgárdi Város 

Önkormányzatával, valamint a Polgárdi területén működő intézmények vezetőivel. Segítséget nyújt 

a településen élő roma nemzetiségű polgárok életszínvonal növelésének érdekében. 

A roma nemzetiség érdekképviseletét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat látja el. A nemzetiségi 

önkormányzat legutóbb 2011-ben kötött együttműködést a városi önkormányzattal, hogy munkáját 

még összehangoltabban tudja végezni. Az együttműködés értelmében, a 2011. évi CLXXIX. 

(nemzetiségi) törvény alapján a helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja 

az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
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A mélyszegénységben élő romák többsége a társadalom peremén él, helyzetük halmozottan 

hátrányos, jellemző rájuk az alacsony iskolázottság, és a magasabb munkanélküliségi arány. A 

romák segítése érdekében a nemzetiségi önkormányzat elsősorban a roma gyerekekre koncentrál. A 

nemzetiségi önkormányzat kulturális programokkal, rendezvényekkel, tehetséggondozással és 

lehetőségeikhez mérten dologi támogatással nyújt segítséget a rászoruló romáknak. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

munkanélküliség közfoglalkoztatás további megszervezése, 

tanfolyamok szervezése, munkahely 

megtartásának elősegítése 

önkéntes munka lehetőségének nem ismerése tájékoztatás az önkéntes munka lehetőségéről, 

segítség ennek megszervezésében 

hátrányos helyzet átöröklődése felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése 

elszegényedő családok  adomány- és ruhagyűjtés 

közfoglalkoztatás lehetősége kevés 

munkanélküli számára elérhető 

közfoglalkoztatásban a közmunkaprogramok 

számának növelése 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

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

szociális, lakhatási helyzete   
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A jegyző a védelembe vétel során a szülő nevelési tevékenységének támogatására, a gyermek 

gondozásának folyamatos segítésére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki, és 

szükség estén magatartási szabályokat állapít meg a gyermek részére, illetve kötelezi a szülőt, hogy 

folyamatosan vegye igénybe gyermeke a napközbeni ellátást, iskolaotthonos oktatási intézményt, 

kollégiumot, egészségügyi szolgáltatást. 

 

A védelembe vételt a szülő vagy más törvényes képviselő, a családgondozó vagy a korlátozottan 

cselekvőképes gyermek kérelmére bármikor, hivatalból évente felül kell vizsgálni.  Ha a védelembe 

vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszűntetni nem lehet, a gyermekvédelem más módját kell 

választani. 

 

A veszélyeztetett kiskorúak családban élnek, a védelembe vételt a gyermekek esetében a környezeti, 

magatartási, anyagi okok indokolták.  

A védelembe vételi eljárás során elrendelt intézkedések között szerepelt a gyermekek számára – 

kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – magatartási szabályok megállapítása, a 

szülők figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására. A védelembe vétel elrendelése, 
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illetve évenkénti hivatalból történő felülvizsgálata során tartott tárgyalásra a szülők egy része csak 

többszöri idézésre jelent meg.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma magas, mely abból adódik, 

hogy a gyermekek családjában a jövedelem alacsony. 

 

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatásköre, melyet a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott. A jogosultság feltételeit a képviselő-testület 

12/2011.(VII.29.) számú rendelete szabályozza. A rendkívüli élethelyzetbe került személyeket 

kivéve, az a személy részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akinek családjában az 

egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét. 
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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 242 n.a n.a n.a 28 

2009 267 n.a n.a n.a 29 

2010 329 n.a n.a n.a 31 

2011 293 n.a n.a n.a 13 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok    

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Polgárdi településen nem releváns. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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             

2009 43 69 23 270 119   

2010 49 89 33 274 122   

2011 42 98 29   120   

2012 38 108 25   112   

 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 3 88 

2009 3 95 

2010 3 95 

2011 3 86 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

 

Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata gyermekjóléti alapellátást, személyes 

gondoskodást nyújtó alapellátás keretében családsegítést és adósságkezelési szolgáltatást nyújtó 

intézmény, amely Polgárdi Város Önkormányzat fenntartása alatt működik. 

Az intézményben dolgozó 4 fő családgondozóból 3 fő és az intézményvezető is munkaidejében 

osztva végez gyermekjóléti családgondozói feladatokat.   

a.) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelése biztosításának érdekében: 

 A szolgálathoz fordulók tájékoztatása a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését 

biztosító támogatásokról, valamint segítségnyújtás a támogatásokhoz való 

hozzájutásban.  

 A gondozott családoknak valamint az intézményben segítséget kérőknek 

családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás nyújtása, illetve a tanácsadáshoz való hozzájutás 

megszervezése. 

 Segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében.  

 A településeken szervezett szabadidős programok figyelemmel kísérése, nyilvántartása 

és ezekről a családok, gyermekek tájékoztatása. 
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b.) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

 Az intézmény megalakulása óta működteti az észlelő és jelzőrendszert melynek a 

településeken tagjai, a nevelési és oktatási intézmények, védőnői szolgálatok, 

gyermekorvosok, rendőrség, pártfogói felügyelő szolgálat.  

 A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés folyamatos, min. kéthavonta eset- 

konferenciát szerveznek, konkrét ügyek kapcsán folyamatosan kapcsolatban vannak. A 

megelőző rendszerben résztvevők tevékenységét folyamatosan összehangolják. 

 A veszélyeztetett családoknál az előidéző okok feltárására törekszenek és megoldási 

javaslatot készítenek.     

 Tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról illetve 

a gyermek örökbeadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezési 

lehetőségekről. 

 Tájékoztatják a szociális válsághelyzetben lévő anyákat a magzatot megillető jogokról 

támogatásokról, ellátásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről. 

 

c.) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

 A veszélyeztetett gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek 

problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása. 

 Segítségnyújtás a családi konfliktusok megoldásához különösen válás, 

gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. 

 

d.)     A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése 

érdekében. 

 Folyamatos együttműködés a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezése érdekében 

az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 

intézménnyel családok gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, 

a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. 

 

Jó az együttműködési kapcsolat a települések Polgármesteri Hivatalaival, a város és az ellátott 

települések nevelési-oktatási intézményeivel, a Gondozási Központtal, a háziorvosokkal, 

védőnőkkel, a városi rendőrőrssel, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központtal, Nevelési 

Tanácsadóval, a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szakreferenseivel, 

valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Pártfogói felügyelő szolgálatával, Polgárdi és 

Székesfehérvár Város Gyámhivatalaival a települések Polgárőrségeivel. 
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A családgondozásban részesülő családoknál a veszélyeztetettség fő okát a tankötelezettség 

megsértése okozza, a többi  - súlyosabb -  esetnél a szülői elhanyagolás,  az anyagi jellegű és a 

lakhatással kapcsolatos problémák miatt gondozzák a családokat. Elmondható, hogy egyre több a 

halmozottan veszélyeztetett gyermek, pl. a következetlen szülői magatartás okozza a gyermeknél a 

tankötelezettség megsértését.  

 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekeknek segít a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány, amely 2002-ben jött létre, elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott 

gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatására. 

 

CÉLJAIK: 

 

• a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális 

védelme 

• a gyermekek hagyományőrző tevékenységének, nevelésének elősegítése, támogatása 

• ennek során a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása 

• a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten 

• magyarországi és nemzetközi táborok szervezése, ezen táborokon való részvétel finanszírozása 

 az alapítvány segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, a 

beiskoláztatásába n, a pályaválasztásban , szakmai képzésben, számukra munkahelyek 

létrehozásában, kialakításában. 

Az Alapítvány célja: Elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédelmi 

intézmények, iskolák, óvodák, támogatása a gyermekek hagyományőrző tevékenységének, 

nevelésének támogatása, elősegítése, ennek során nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a 

nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten, valamint a magyarországi és a 

határon túli magyar gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi fejlődésük elősegítése, szociális 

védelem és felvilágosítás nyújtása. Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani a határokon innen és túl 

a magyar nemzetiségű hátrányos helyzetű gyermekek ellátásában, a pályaválasztásban, szakmai 
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képzésében, számukra munkahelyek teremtésében, ifjúsági lakások (fecskeház) kialakításában, 

melynek érdekében különböző kiadványokat kíván szerkeszteni, és családok számára felvilágosítást 

nyújtani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében támaszkodik az önkormányzatok 

együttműködésére. Az Alapítvány célja a megvalósítást segítő eszközök felkutatása, támogatások 

igénybevétele és nyújtása. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

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 278 8 240 1 216 0 

2009 262 8 220 1 195 0 

2010 296 8 220 1 209 0 

2011 283 8 220 1 193 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatgyűjtés     

 

 

Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

A feljegyzésekből tudjuk, hogy 1610-ben már működött iskola településünkön, a református 

eklézsia fenntartásában, a katolikus iskola 1861-ben nyitotta meg kapuit. 1887-től kialakult a 

hatosztályos képzés, különvált a leány és a fiúiskola. Az első világháború után, a 30-as évek 

országos iskolareformja következtében, indult jelentős fejlődésnek. 1928-ban a katolikusok új 

iskolát építettek, amely a köznyelvben a „Zárda” elnevezést kapta, mivel itt apácák tanították a 

leányokat. A református egyház 1929-ben építette meg iskoláját. Ezekben az épületekben működik 

iskola egy része napjainkban is. 1942-43-as tanévtől indult el a nyolc osztályos oktatás. Az 

államosítás során megalakult az állami általános iskola, birtokba véve az egyházi oktatási 

intézményeket. A tanulólétszám jelentős emelkedéséhez a 60-as években nagymértékben 
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hozzájárultak a körzetesítések. Az iskola múltjához kapcsolódik a gimnázium 10 éves története 

1963-tól 1973-ig. A hetvenes - nyolcvanas években intézményünk új épületekkel és sportcsarnokkal 

bővült. Az általános iskolai oktatás mellett, sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, zeneiskolai 

alapképzés és gimnáziumi képzés is működik. Jelenleg az iskola 570 tanulóját 44 pedagógus oktatja 

és neveli, három iskolaépületben, 30 tanteremben. Az oktatást iskolai könyvtár - főállású 

könyvtárossal - nyelvi labor, számítástechnikai szaktanterem, logopédiai szolgáltatás segíti. 3éve 

indult kis létszámú fejlesztőpedagógiai osztály, és iskolaotthonos osztály segíti a speciális nevelési 

igények kielégítését. 1998-tól jöttek létre a reál irányultságú osztályok. Német, angol és francia 

nyelvet oktat. A francia nyelv bevezetését a Világ – Nyelv pályázaton – az országban egyedüli 

általános iskolaként - elnyert támogatás tette lehetővé. Az utóbbi években több mint 10 millió 

forintot nyert el különféle – főképp tárgyi fejlesztést biztosító – pályázatokon. Tanulói 

szabadidejének hasznos eltöltésére nyelvi, rajz, kézműves, számítástechnikai, matematika, sakk, 

nyelvi szakköröket működtet. Rendszeres edzéseken készülnek diákjaink a kézilabda, futball és 

asztalitenisz korosztályos bajnokságokra is, melyeknek sportcsarnokunk gyakorta ad otthont. 

Diákönkormányzatunk rendezvényeivel színesíti tanulóink életét. Az iskola helyet biztosít a 

hittanoktatásnak és fenntartja a 484. gr. Batthyány Lajos cserkészcsapatot, helyet adva a vallásos 

szülők gyermekei nevelési igényeink is. Pedagógiai hitvallása: „Nem elegendő minden egyes ember 

akarata, szükséges, szükséges hogy mindannyian összességükben akarjanak” 

 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda Polgárdi 

Az Óvoda két épületben helyezkedik el, az épületek eredetileg nem óvodának készültek. 

Az I. számú óvoda a várost átszelő Cinca - patak partján fekszik, és ebben az épületben már 1905-

ben óvoda működött . Az épület hat csoportnak ad helyet, a férőhelyek száma: 170. A II. számú 

óvoda 1991-ig bölcsődeként funkcionált. Ebben az épületben két óvodai csoport kialakítása vált 

lehetővé 45 férőhellyel. Jelenleg az óvodába járó gyermekek átlagos létszáma 200. Az óvodában 

csak melegítő konyha működik, az étkeztetést helyi vállalkozó biztosítja. 

A gyermekek eltérő szociális környezetből kerülnek az óvodába. A nevelőtestületre a mindennapi 

nevelőmunkában, a gyermekvédelmi munkában, a szülőkkel való együttnevelésben megnövekedett 

felelősség hárul. Óvónők szívügyüknek tekintik, hogy minden hátrányos helyzetű kisgyermek 

óvodai ellátásban részesüljön. A családsegítő központtal, és a védőnői hálózattal karöltve 

felkutatják a perifériára került családokat, és figyelemmel kísérjük őket, hiszen óvodáskorú 

gyermekük a legoptimálisabb ellátást és fejlesztést az intézményben kapja, és ehhez minden 

gyermeknek joga van. 

Osztott és osztatlan csoportokat alakítottak ki, lehetőséget adva, hogy testvérek, barátok, rokonok 

egy csoportba járhassanak, ezzel is megkönnyítsük a gyermekek óvodai beilleszkedését. Célja, hogy 
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alkotó, családias légkörben segítse a gyermekek önkibontakozását, személyiségfejlődését, hogy 

minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva optimálisan fejlődjön, és alkalmassá váljon 

arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdhesse. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása  családi napközi engedélyezett létszámának 

növelése, bölcsődei csoportlétrehozás 

lehetőségének felmérése 

Szünidei elfoglaltság nem megfelelően 

biztosított 

Civil szervezetek, intézmények bevonása a 

szünidei elfoglaltságok megszervezésére 

Óvodai gyógypedagógiai ellátás hiánya Gyógypedagógiai ellátás lehetőségeinek 

felmérése 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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 2359 1944 n.a n.a 152 130 

2009 1946 1990 n.a n.a 242 169 

2010 2417 2126 n.a n.a 220 181 

2011 2413 2164 n.a n.a 186 159 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     

 

A közösségi esélyegyenlőség program célja, hogy mind a gazdasági és mind a szociális szférában a 

nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése lehetővé váljon, továbbá a munka és a családi élet 

összeegyeztetése elérhető legyen.  
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Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

 

Tapasztalat, hogy a gyermekvállalás, ezáltal a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 

nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 

b) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedésében segít a közmunkaprogram. A 

közmunkaprogram keretében jól teljesítők esetében elképzelhető a további, akár határozatlan 

időtartamú foglalkoztatás, melynek keretében ösztönözzük és segítjük őket a magasabb iskolai 

végzettség megszerzése érdekében. 

 

 

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.) 

 

Polgárdi városban 2011. augusztus 01. napjától működik Családi Napközi. 

A családi napközit jelenleg csak Polgárdi családok veszik igénybe, egy éves kortól, azonban 

általában két éves kortól jellemző. Indoka, hogy a gyermek két éves korától, a szülő 

gyermekgondozási segélyben részesül, melynek havi összege azonos az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével. A tapasztalatok szerint a családok inkább ezt a lehetőséget 

választják gyermekeiknek felügyeletére, így a szülő visszatérhet a munkaerőpiacra annak 

érdekében, hogy nagyobb jövedelemmel rendelkezzenek, majd a három éves kor betöltését 

követően óvodába íratják a gyerekeiket. 

Nyáron a családi napközi két csoporttal működik, három gondozó és egy kisegítő dolgozóval, akik 

szintén Polgárdi lakosok. 

A családi napköziben az elégedettségi mutatók jó eredményt mutatnak. 

Polgárdi Város Önkormányzata támogatja a családi napközi működését, hiszen ezzel is 

elősegíthetik a nők elhelyezkedését a munkaerőpiacon. 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 
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2011 14 0 

2012 14 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
2 

Hány településről járnak be a gyermekek 
3 

Óvodai férőhelyek száma 
220 

Óvodai csoportok száma 
8 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
06.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
augusztus 20-31. 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
16 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
16 1 

Gyógypedagógusok létszáma 
0 0 

Dajka/gondozónő 
8 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 

bölcsődébe beírt 
gyermekek 

száma 

Szociális 
szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 
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2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar    

Polgárdi városban bölcsőde jelenleg nem működik.  

 

 

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 3 265 88 

2009 3 284 95 

2010 3 286 95 

2011 3 257 86 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

 

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

otthona) 

 

Polgárdiban nem működik anyaotthon, családok átmeneti otthona, így a krízishelyzeten igénybe 

vehető szolgáltatás a családsegítés. 

A szociális intézményt 1998 augusztusában alapította Polgárdi Város Önkormányzata, a városon 

kívül jelenleg négy községben is ellátja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A 
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kötelező alapellátási feladatain - családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - kívül aktívan részt vesz 

a település rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában is.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mottója Nansen idézete: „Ami nehéz ahhoz kell egy 

kis idő, a lehetetlenhez valamivel több.” 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

Nem releváns. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem megfelelő felkészültség az állásinterjúkon Felkészítő alkalmak és önéletrajz elkészítésében 

segítség nyújtása 

Munkanélküli nők alacsony iskolázottsága Nők képzésének elősegítése 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 

 

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 770 1046 1816 

2009 783 1047 1830 

2010 795 1043 1838 

2011 807 1059 1866 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   



 44 

Nyugdjasok száma (fő)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet, melyre akkor nyílik lehetőség, amennyiben speciális tudással 

rendelkezik. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

 

Településünkön 2013. évben megszervezésre került az önkéntes munka, melynek keretében, 

úgynevezett Önkéntes Ponton történő regisztráció lehetséges, ezáltal időskorú személyek, akik 

fizikai állapotuknál fogva aktívak, nyugdíjasként is tevékenykedhetnek. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Településünkön nem releváns.  

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi Ipartelepen működik. 
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Az elhelyezés körülményei 

A festői környezetben elhelyezkedő épület 1892-ben épült. Eredetileg Batthyány gróf 

vadászkastélya volt, majd a vizitációs rend székháza lett. Szociális intézményként 1952-től 

működik. 

2005. év elején befejeződött az otthon épületbővítéssel egybekötött rekonstrukciója, melynek 

következtében európai színvonalú intézmény került kialakításra. 

A lakók ellátása korszerűen berendezett tágas, világos, fürdővel, WC-vel, gardróbbal ellátott 1-4 

ágyas szobákban, valamint kényelmes kiszolgáló helyiségekben valósul meg. Az intézményben két 

tágas, jól felszerelt foglalkoztató helyiségen kívül négy hangulatos társalgó és egy könyvtár terem 

biztosítja a tartalmas szabadidő eltöltését. 

Az épület kétszintes, két személyszállító lift van, az akadálymentes közlekedés biztosított. 

Az otthon 55000 m2-es területen helyezkedik el, tágas park veszi körül, annak szélén egy 

tavacskával. Az átriumos udvar a kellemes, védett kinti pihenésre nyújt lehetőséget. 

A jelenlegi állapotában az épület valamennyi lakó számára korszerű, kényelmes, magas szintű 

igényeket kielégítő körülményt biztosít. 

Ellátottak köre 

Fővárosi illetőségűek ellátása. 

Férőhelyek száma: 165 fő Nők, férfiak és házaspárok elhelyezésével, 4 gondozási egységben. 

Az intézményben élők teljes ellátásban részesülnek 

Térítésmentes szolgáltatások 

Étkezés: 

Napi háromszori főétkezés biztosított, valamint orvosi javaslatra az előírt diéta. Az intézmény 

kisegítő gazdaságot üzemeltet, ahol zöldség - gyümölcstermesztés és sertéshízlalás folyik. Az itt 

előállított termékeknek köszönhetően házias jellegű az étrend. 

Ruházat: 

A lakók részére teljes ruházat és ágynemű kerül biztosításra, saját ruha használata mellett. 

Valamennyi textília mosása központilag történik, az otthon mosodájában. 

Orvosi ellátás: 

A fogorvosi ellátás kivételével az egészségügyi alapellátást az intézmény biztosítja. A helyszínen 

vállalkozói szerződéssel háziorvos, ideg - elme szakorvos, rehabilitációs szakorvos és pszichológus 

áll a lakók rendelkezésére. Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséről az intézmény 

gondoskodik. Szükség esetén gyógytorna, fizikoterápiás és magnetoterápiás kezelés is igénybe 

vehető. 
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Eseti térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: fodrász, pedikűrös, masszőr, büfé, kávézó 

kínálata. 

Továbbá igény esetén a látogatók számára étkezés és szállás lehetősége is biztosított. 

A szabadidő fordulatos, aktív eltöltéséhez különböző eszközök állnak az itt élők rendelkezésre, 

így rádió, TV, magnetofon, videó, rexasztal, társasjátékok, lengőteke, szövőszék, fazekaskorong 

stb. A változatos szabadidő eltöltését segítik továbbá az évente több alkalommal szervezett 

kirándulások, helyszíni szórakoztató műsorok, előadások, szervezett színház látogatások és 

vendéglői vacsoraestek. 

Rendelkezésre áll egy tágas étterem, könyvtár, terasz, hitéleti szoba, kondicionáló terem, továbbá 

teakonyhák, társalgók, dohányzók, foglalkoztató helyiségek. 

Az épülettel egybeépítve egy kápolna is található. 

 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, 

gondozását végzik, akiknek egészégi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az a 

18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. 

Pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenvedők ellátásáról más intézmény keretein belül kell 

elkülönítetten gondoskodni. Az intézménybe történő felvétel, az ellátás igénybevétele önkéntes, 

kérelemre történik.  

Az intézménybe történő felvételt az elhelyezést igénylő és az intézményvezető között írásbeli és 

kétoldalú megállapodás alapozza meg, amellyel intézményi jogviszony jön létre. 

A felvétel előkészítését a Budapesten székelő Felvételt Előkészítő Csoport biztosítja. A felvételt 

megelőzően 2008. január 1-től ORSZI szakvélemény (4 órát meghaladó ápolási szükséglet, vagy 

egyéb körülmény megléte) beszerzése, valamint a lakóhely szerinti illetékes jegyzőtől a 

jövedelemvizsgálat is szükséges. 

 

 

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 863 31 4% 
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2009 884 27 3% 

2010 902 36 4% 

2011 927 17 2% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

A településen az idősek kis százalék arányban részesülnek nappali ellátásban. 
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Településünkön az Önkormányzat fenntartásában működik a Gondozási Központ, amely Polgárdi 

Város területén olyan ellátást, segítséget nyújt, hogy az idős és egészségi állapot miatt ráutalt 

személy minél tovább maradhasson megszokott környezetében, lakásában.  

Ellátási formák:  

- házi segítségnyújtás,  

- szociális étkeztetés,  

- idősek nappali ellátása.  

A segítségnyújtás gondozási feladatait szakképzett, hivatásos gondozónők végzik. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Polgárdi településen 1978. januárban alakult meg a Polgárdi Nyugdíjas Klub, amely jelenleg is 

működik. A Nyugdíjas Klub különböző programokat szerves az idős személyek részére, például 

Nyugdíjas Klub találkozó, farsang, idősek napja. 

 

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

 

Az idősek sajátos igények kielégítését célzó programokat a Nyugdíjas Klub, mint például 

kirándulásokat, vendégszerepléseket, szervez, illetve „Ki mit tud” vetélkedőkön vesznek részt. 

Polgárdi Város Önkormányzata a minden évben megrendezésre kerülő Polgárdi Nyári Fesztivál 

keretében törekszik minden korosztály, így az idősek számára is a korcsoport igényét kielégítő 

programok szervezére. 
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A Gondozási Központ fizikai, szellemi, pszichés, valamint szórakoztató jellegű tevékenységeket 

szervez, melynek célja a magányosság érzésének oldása, hasznos időtöltés, képességüknek 

megfelelő foglalkoztatás, közösségi csoport munka elérése. Ennek keretében az idősekkel 

kertészkednek, zenés délutánt, közös névnapi köszöntéseket, anyák napi, nőnapi, valamint nemzeti 

ünnepi megemlékezést tartanak, továbbá segítő beszélgetések, memóriajátékokat szerveznek. 

 

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság Polgárdi Rendőrőrs körzeti megbízottjai (két fő) 

folyamatosan kapcsolatot tart az idősekkel, melynek keretében - időközönként - tájékoztatja őket az 

áldozattá válás elkerülése érdekében szükséges teendőkről. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elmagányosodás Idős személyek részére tájékoztatás a részükre 

szervezett programokról 

Az idősek informatikai jártassága alacsony Programok szervezése, esetleg pályázati 

lehetőség folyamatos figyelemmel kísérése, 

Gondozási Központ szolgáltatásainak 

igénybevétele sok esetben nehézkes 

Gondozási Központ szolgáltatásainak fejlesztése 

(pályázati lehetőségek felkutatása, 

eszközbeszerzés) 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem releváns. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménye Polgárdi Város közigazgatási területéhez tartozik, a 

város külterületén helyezkedik el. 1954-ben alakult, és azóta gondoskodik értelmi fogyatékos illetve 

halmozottan sérült emberek teljes körű ellátásáról. Fenntartója a Fejér Megyei Önkormányzat. 

Polgárdi-Tekerespusztán 292 fő elhelyezésére van lehetőség, ebből 1999 óta 10 fő élhet belső 

lakóotthonban. 1992-ben Székesfehérváron 50 fő elhelyezését biztosító részleget alakítottak ki. 

Polgárdiban 2005-ben került átadásra az intézményhez tartozó 8 fős külső lakóotthon. 

A szociális foglalkoztatás keretében, fejlesztő- felkészítő foglalkoztatásban résztvevő lakók az 

intézmény területén kialakított műhelyekben, külső védett munkahelyen valamint nyílt munkaerő-

piacon dolgoznak. 

Szociális foglalkoztatásra nem alkalmas lakók szocioterápián vesznek részt. 

Az intézmény szakmai munkájának célja, hogy a rehabilitáció során a fogyatékos ember képessé 

váljon, illetve megőrizze képességét alapvető fiziológiai és egyéb szükségleteinek önálló vagy 

segítséggel történő ellátására, emberi kapcsolatok létesítésére és azok fenntartására, önálló 

értékteremtésre, önbecsülésének és társadalmi megbecsülésének ápolására. 

A szakmai területek dolgozói szoros együttműködésben, team munkában segítik elő a lakók 

fejlődését, egyéni céljaik elérését. 

 

Az intézmény fő tevékenységeinek bemutatása 

1. A fejlesztő, szociális-és mentálhigiénés csoport felel az ellátottak fizikai, mentális képességeinek 

fejlesztéséért, fenntartásáért a kommunikáció, önismeret, szocializáció területén. E csoport 

segítséget nyújt a lakóknak a konfliktuskezelő technikák elsajátításában, szabadidő szervezésben. 

Koordinálják a szakmai munkacsoportok működését az egyéni fejlesztési tervekben szereplő 

céloknak megfelelően. 

2. A szociális gondozói és egészségügyi csoport a lakók fizikai, higiénés és egészségügyi 
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állapotáért felel. A fejlesztési tervekben az önkiszolgálás, háztartási ismeretek, egészséges 

életmódra nevelés területén megfogalmazott célok elérését segítik elő. 

3. A foglalkoztatási csoport az ellátottak szocioterápiás foglalkozását és szociális foglalkoztatását 

szervezi. 

Szociális foglalkoztatás keretében zajlik a lakók fejlesztő-felkészítő foglalkoztatása. A 

foglalkoztatási csoport feladata: munkafolyamatok betanítása, önálló munkavégző képesség 

kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, a lakók felkészítése védett illetve nyílt munkaerő-piacon 

történő munkavégzésre. A foglalkoztatási rehabilitációs program szerves részét képezi az 

Intézményi Munkahelyi Gyakorlat. Ennek keretében a lakók normál munkahelyen szereznek 

tapasztalatokat, megismerik a nyílt munkaerő-piac elvárásait, munkamoráljuk fejlődik, új a 

társadalmi beilleszkedéshez szükséges viselkedési szabályokat sajátítanak el, továbbá újszerű 

gyakorlati és elméleti munkavállalói ismeretekre tesznek szert. 

Intézményi Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatásunk már a nyílt munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést segíti elő. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a lakók az álláskereséshez, 

beilleszkedéshez a számukra elengedhetetlen, megfelelő mértékű és specifikus segítséget 

megkapják. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátásai: 

 

- Fogyatékossági támogatás 

- Rokkantsági járadék 

- Közlekedési kedvezmény 

- Parkolási igazolvány 

A felsorolt ellátások nem önkormányzati hatáskörbe tartozik. 

 

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: 

- étkeztetés,  

- házi segítségnyújtás,  

- családsegítés,  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

- támogató szolgáltatás 
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Szakosított ellátási formák:  

- ápolást, gondozást nyújtó intézmények,  

- fogyatékkal élő személyek otthona, 

- rehabilitációs intézmények, 

-  fogyatékos személyek gondozóháza,  

- lakóotthon 

 

 

 
 

A megváltozott munkaképességű személy, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi 

rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi vagy szellemi 

károsodása miatt csökkennek. 

 

 
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 63 6 

2009 62 5 

2010 53 7 

2011   10 
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Az egészségkárosodás fogalmát a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 

vezette be a magyar jogba. A törvény 1.§ a) pontja értelmében egészségkárosodás a szervezet 

felépítésében, funkcióiban betegség, sérülés vagy veleszületett rendellenesség következtében 

kialakult kedvezőtlen változás. Az egészségkárosodás mértékét az Országos Rehabilitációs és 

Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI) állapítja meg.4 

 

A diagramból is szembetűnő, hogy a megváltozott munkaképességű személyek nagyobb számban 

részesülnek szociális ellátásban, mint az egészségkárosodott személyek. 

 

A következő táblázatból pedig megállapítható, hogy Polgárdi Városban nincs olyan fogyatékos 

személy, aki nappali ellátásban részesülne. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő felújított, vagy újonnan létesített 

közintézmények megfelelnek az akadálymentesítésnek, azonban a régebben épült intézmények 

részlegesen akadálymentesek. Az épületek használata során, az akadálymentességre vonatkozó 

panasz nem volt. 

 

                                                           
4 Forrás: http://www.asz.hu/tanulmanyok/2009/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-tamogatasi-rendszere-

tarsadalmi-gazdasagi-hatekonysaganak-vizsgalata/t315.pdf 

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 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2009/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-tamogatasi-rendszere-tarsadalmi-gazdasagi-hatekonysaganak-vizsgalata/t315.pdf
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2009/a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-tamogatasi-rendszere-tarsadalmi-gazdasagi-hatekonysaganak-vizsgalata/t315.pdf
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 

 

A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége részben megoldott, azonban kifejezetten a Posta épülete okoz problémát, 

ahol az akadálymentesítés nem megoldott. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Polgárdi Város Önkormányzatának nincs pontos adata arról, hogy a munkahelyek 

akadálymentesítettsége milyen mértékű. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A település központi (súlyponti) részén a kerekesszékkel és babakocsival közlekedők közlekedése 

nagyrészt megoldott.  

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az ellátási problémák jelentősen abból adódik, hogy a az ellátásra szoruló személyek nem 

szereznek tudomást az adott lehetőségekről. Továbbá problémát jelent, hogy nem teljes körűen 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 
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megoldott az akadálymentesítettség, így nem tud minden szolgáltatást igénybe venni a fogyatékkal 

élő személy. 

Polgárdi Város Önkormányzata törekszik arra, hogy a településen élő fogyatékos személyek 

életminőségét javítani tudja. A Polgármesteri Hivatal5 épületének felújítása során, különös 

figyelmet szentelt az akadálymentesítés tekintetében. 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Polgárdi Város hivatalos honlapján a hangos és 

a vakok, illetve gyengén látók számára 

szükséges program hiánya 

Informatikai fejlesztés 

Akadálymentesítés nem teljes körű Akadálymentesítés fejlesztése 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

A településen minden olyan intézmény vagy civil szervezet megtalálható, amely a 3-7. pontban 

érintett területekkel foglalkozik. Az alább felsorolt szervezetek rendszeresen felülvizsgálják a helyi 

célcsoportok problémáit és különböző fórumokon, összejöveteleken és üléseken igyekeznek 

megoldást találni azokra. 

Az érintett területekkel foglalkozó intézmények és civil szervezetek: 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

- Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 

- Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Gondozási Központ 

- Fővárosi Idősek Otthona Polgárdi 

                                                           
5 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a 
módosítások dőlt betűvel szedve 
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- Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye (Polgárdi-Tekerespuszta) 

- Önkéntes Pont Polgárdi (Új Széchenyi Terv keretében létrehozva) 

- Polgárdiért Közalapítvány 

- Nyugdíjas Klub 

- Polgárdi Összhang, Kulturális, Érdekvédelmi és Városszépítő Egyesület 

- Polgárdi Városi Sportegyesület 

- Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 

- Polgárdi Református Egyházközség 

- Dévai Szent Ferenc Alapítvány  

- Városi Könyvtár6 

 

A felsorolt szervezetek képviselői a különböző városi programok kapcsán rendszeresen 

együttműködnek a 3-7. pontban felsorolt célcsoportok felzárkóztatása és esélyegyenlőségének 

megteremtése érdekében. Emellett számos helyi vállalkozó rendszeres adományaival szintén 

hozzájárul a célcsoportok megsegítéséhez. 

 

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

bemutatása 

 

Polgárdi Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését 

kétoldalú megállapodás szabályozza. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére 

havonta igény szerint, de legalább 16 órában az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges 

tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 

kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

a jegyző segítségével minden évben költségvetési koncepciót készít, melyet a nemzetiségi 

önkormányzat elé terjeszt. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. Amennyiben az Önkormányzat 

támogatásban részesíti a Nemzetiségi Önkormányzatot, az éves költségvetési rendeletében 

meghatározott módon történő folyósításáról a jegyző az Önkormányzat által meghatározott rend 

szerint gondoskodik. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a városban elérhető 

közszolgáltatásokhoz egyenlő esélyű hozzáférést biztosít és támogatja a szellemi és tárgyi 

örökségük védelmét. 

                                                           
6 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a 
módosítások dőlt betűvel szedve 
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Polgárdiban a civil szervezeteket és munkájukat agilis, a település érdekeit figyelembe vevő 

vezetők irányítják. Az Önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy munkájukat segítve 

támogatásban részesítse őket.  

A helyi egyházközségek (katolikus és református) jelentős szerepet töltenek be a város életében. A 

térségi pályázatok segítségével, az önkormányzattal együttműködve folyamatosan élnek a pályázati 

lehetőségekkel, valamint számos gyerek és felnőtt rendezvénnyel várják az érdeklődőket.  

Erősnek mondható az önkormányzat- civil szervezetek- egyházak - önkormányzati intézmények 

közötti együttműködés, mely megnyilvánul az eredményekben, sikeres rendezvényekben. 

 

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

 

Polgárdi 2005. május 11. óta tagjai a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulásnak. A kistérség 

települései (Csór, Füle, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kőszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasdladány, 

Pátka, Polgárdi, Sárkeszi, Bakonykúti, Zámoly, Úrhida, Szabadbattyán, Sárkeresztes, 

Sárszentmihály) megalakuláskor vállalt közösen ellátott feladatok között jelölték meg a közoktatás 

területén a logopédiai és a nevelési tanácsadási feladatok ellátását, az egészségügyi feladatokat 

(központi orvosi ügyeletek létrehozása), a belső ellenőrzést, a kistérségi ügyintézés korszerűsítését, 

valamint a területfejlesztési feladatokat. A kistérség két koncepció alapján végzi feladatát 

(Székesfehérvár és kistérsége területfejlesztési koncepciója, Székesfehérvári kistérség 

területfejlesztési stratégia és operatív program). 

A kistérségi társulás mellett az önkormányzat a város érdekeit szem előtt tartva több területen is 

együttműködik a térség településeivel. Első sorban szociális és kulturális területen erős az 

együttműködés. 

2013. január 1. napjától azonban a logopédiai és nevelési tanácsadási feladatokat – 

jogszabályváltozás miatt – már nem a társulás látja el. A belső ellenőrzést pedig kapacitási igények 

hiányában kellett felszámolni. 

Polgárdi a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátását feladat ellátási szerződés keretében 

biztosítja. Az érintett települések Polgárdin kívül Füle, Jenő, Kőszárhegy és Mátyásdomb 

települések. Ennek a feladat ellátási módnak az átalakítása szükséges az feladatfinanszírozás 

változása miatt. Itt a településeknek jogi személyiséggel rendelkező társulást kellene a jövőben 

létrehozni. 

Az egészségügyi ellátás tekintetében szintén központi szerepet tölt be Polgárdi. A települések az 

orvosi ügyelet létrehozása és működtetése tárgyában kötöttek megállapodást, biztosítva a 

folyamatos hétvégi és délutáni orvosi ellátást. Az ügyeletben érintett települések: Polgárdi, Füle, 

Kisláng, Mezőszentgyörgy, Mátyásdomb, Lepsény. 
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A legnagyobb helyi nemzetiséget, a cigányságot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseli a 

településen. A nemzetiségi önkormányzat érdekképviseletet is ellát, képviseli a nemzetiségük 

érdekeit, törekszik az esélyegyenlőség megtartására. A Nemzetiségi Önkormányzat évente több 

fórumot is szervez, ahol az érintett célcsoport elmondhatja panaszait, ötleteit. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A városban működő civil szervezetek többsége aktívan részt vesz a város életében. A helyi civil 

szervezetek az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség elérésére törekszenek. 

A szervezetek alapszabályukban meghatározott módon képviselik tagságukat, társadalmi 

párbeszédet kezdeményeznek szükség esetén, támogatják lehetőségükhöz mérten a látókörükben élő 

rászoruló célcsoportok tagjait. 

 

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

 

Az Önkormányzat számára fontos a helyi vállalkozások szerepvállalása, a város érdekeit 

figyelembe vevő intézkedéseik megtétele. Törekednek a jó partneri kapcsolat kialakítására, mely 

eredményeként közös akarattal tudnak lépéseket tenni az esélyegyenlőség megteremtéséért. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába 

 

Adatgyűjtés folyamán telefonos és emailes megkeresés is történt az érintett önkormányzati 

intézmények, civil szervezetek, egyházak, stb. felé, amelyben megfogalmazódtak a településen élők 

problémái, esélyegyenlőség biztosítása kapcsán felszínre kerülő akadályok. Az adatgyűjtés kiterjedt 

a kistérségi és helyi dokumentumokra, a Polgárdit érintő területekre. Az adatgyűjtés folyamán 

megismerhetővé váltak a megkérdezett szervezetek sajátosságai, lehetőségei, szabályozásuk és 

mindaz, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

Az adatgyűjtés végeztével az érintett intézmények, szervezetek vezetői egy Helyi Esélyegyenlőségi 

Fórum alkalmával személyesen is elmondhatták ötleteiket, véleményüket a készülő Helyi 

Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban. Az elkészült dokumentum tervezet a helyben szokásos 

módon, a városi honlapon kerül közzétételre, melyről így az állampolgárok is véleményt 

alkothatnak a meghirdetett email címen. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása 

 

A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott, városi honlapon 

közzétett Helyi Esélyegyenlőségi Program. Az intézkedések eredményeiről nyílt bizottsági és 

képviselő-testületi üléseken történik beszámolás és ilyen módon biztosított lesz a megvalósítás 

ellenőrzése is. Emellett az elért eredményekről a városi média segítségével a lakosság tájékoztatása 

is biztosított. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Munkanélküliség 

 

 

 

 

 

Szakképzettség hiánya 

 

 

 

 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

alacsony 

 

 

 

Elszegényedő családok 

 

 

 

Önkéntes munka nem ismerése 

 

Fórumok szervezése, állásbörze 

 

 

 

 

 

Tanfolyamok szervezésének elősegítése. 

 

 

 

Közfoglalkoztatásban a 

közmunkaprogramok számának 

növelése 

 

 

 

Adomány- és ruhagyűjtés  

 

 

Tájékoztatás, fórum tartása az önkéntes 

munka megismerésére 

 

Gyermekek 

3 év alatti gyermekek napközbeni 

ellátása részlegesen megoldott 

 

 

 

Szünidei elfoglaltság nem megfelelően 

biztosított 

 

Óvodai gyógypedagógiai ellátás hiánya 

 

Családi napközi engedélyezett 

létszámának növelése, bölcsődei 

csoportlétrehozás lehetőségének 

felmérése 

 

Civil szervezetek, intézmények 

bevonása a szünidei elfoglaltságok 

megszervezésére 

 

Gyógypedagógiai ellátás lehetőségeinek 

felmérése 

 

Idősek 

Gondozási Központ szolgáltatásainak 

igénybevétele sok esetben nehézkes 

 

 

Informatikai ismeret hiánya 

 

Gondozási Központ szolgáltatás 

fejlesztése (Pályázati lehetőségek 

felkutatása, eszközbeszerzés) 

 

Előadások, informatikai klubok 

szervezése 
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Elmagányosodás Időskorú személyek tájékoztatása az 

igénybe vehető szolgáltatásokról 

Nők 

Nem megfelelő felkészültség az 

állásinterjúkon 

 

A munkanélküli nők alacsony 

iskolázottsága 

Felkészítő alkalmak és önéletrajz 

elkészítésében segítség nyújtása 

 

Nők képzésének elősegítése 

 

Fogyatékkal 

élők 

Polgárdi Város hivatalos honlapján a 

hangos és a vakok, illetve gyengén látók 

számára szükséges program hiánya 

 

Akadálymentesítés hiánya 

 

Informatikai fejlesztés 

 

 

 

Akadálymentesítés forrásainak 

felkutatása 

 

A beavatkozások megvalósítói7 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Elhelyezkedést segítő programok 

szervezése 

 

 

 

 

 

Szakképzettséget fejlesztő programok  

 

 

 

 

Közfoglalkoztatás növelése  

 

 

 

 

 

Adománygyűjtés 

 

 

Önkéntes munka népszerűsítése  

 

 

 

Jegyző 

Munkaügyi Központ Székesfehérvári 

Kirendeltsége 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

Gondozási Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Családsegítő Szolgálat 

Alpolgármester 

Városi Könyvtár vezetője 

Kulturális és Közművelődési Bizottság  

 

Polgármester 

Pénzügyi csoport 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

 

 

 

Családsegítő Szolgálat 

Don Bosco Iskolaház 

 

 

Kulturális és Közművelődési Bizottság  

Gondozási Központ 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Polgárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

                                                           
7 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított táblázat, a 
módosítások dőlt betűvel szedve 
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Polgárdi Összhang, Kulturális, 

Érdekvédelmi és Városszépítő Egyesület 

Gyermekek 

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni 

elhelyezése 

 

 

 

 

Gyermekek szünidei elfoglaltságának 

biztosítása 

 

 

 

 

Óvodai gyógypedagógiai fejlesztés 

 

Polgármester  
Peti-Panni Családi Napközi 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 

 

Polgárdi Széchenyi István Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 

Polgárdi Városi Sportegyesület 

Városi Könyvtár 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda, 

Peti-Panni Családi Napközi 

Családsegítő Szolgálat 

 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 

 

 

Idősek 

Gondozási Központ szolgáltatás 

fejlesztése 

 

 

 

 

Idősek informatikai ismeretének 

növelése 

 

 

 

Idősek tájékoztatása az igénybe vehető 

szolgáltatásokról 

 

 

Polgármester 

Pénzügyi Csoport 

Gondozási Központ 

 

Gondozási Központ 

Városi Könyvtár 

Nyugdíjas Klub 

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

Gondozási Központ 

Polgárdi Rendőrőrs 

Nyugdíjas Klub 

 

 

Nők 

Nők munkaerő-piaci esélyének növelése 

 

 

 

 

 

Nők képzésének elősegítése 

 

 

 

Családsegítő Szolgálat 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

Református Egyházközség 

 

 

 

Jegyző 

Munkaügyi Központ Székesfehérvári 

Kirendeltsége 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

Családsegítő Szolgálat 

Református Egyházközség 

 

Fogyatékkal 

élők 

Polgárdi Város hivatalos honlapjának 

akadálymentesítése 

 

Akadálymentesítés erőforrásainak 

felkutatása 

Polgármester 

 

 

Polgármester  

Pénzügyi csoport 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák és a mélyszegénységben élők egyenlő bánásban 

részesüljenek, kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, gyermekekről gondoskodást, 

folyamatosan odafigyelünk az idősek helyzetére, elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a 

képzéseken történő részvétel, valamint a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés elősegítését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életszínvonalának javítására, akadálymentesített 

környezet kialakítására. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése8 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 

 

Intézkedés címe: 
Elhelyezkedést segítő programok szervezése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Munkanélküliek száma magas 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 Civil szervezetekkel, Munkaügyi Központtal kapcsolattartás,  

 lakosság tájékoztatása,  

 fórum, állásbörze szervezése, megtartása 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés 

Civil szervezetekkel, Munkaügyi Központtal kapcsolatfelvétel 

Adategyeztetés 

Fórumok, állásbörze szervezése  

Résztvevők és 

felelős 

 

Jegyző 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

Gondozási Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Partnerek 

 

Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltsége 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2016. december 31. 

                                                           
8 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított fejezet, a 
módosítások dőlt betűvel szedve 
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Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Jelenléti ív 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Lakosság a fórumon nem vesz részt,  

Családsegítő Központ és szociális ügyintézők segítsége a pontos 

tájékoztatásban 

Szükséges 

erőforrások 
humán, tárgyi 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Szakképzettséget fejlesztő programok  

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Szakképzettség hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Tanfolyamok szervezésének elősegítése 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés 

Civil szervezetekkel, Munkaügyi Központtal kapcsolatfelvétel 

Adategyeztetés 

Tanfolyam szervezése 

Résztvevők és 

felelős 

 

Alpolgármester 

Családsegítő Szolgálat 

Városi Könyvtár vezetője 

Kulturális és Közművelődési Bizottság  

 

 

Partnerek 

 

Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltsége 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2015. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

statisztika, jelenléti ív 
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fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Lakosság a tanfolyamokon nem vesz részt,  

Családsegítő Központ és szociális ügyintézők segítsége a pontos 

tájékoztatásban 

Szükséges 

erőforrások 

humán,  

pályázati forrás 

 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Közfoglalkoztatás növelése  

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma alacsony  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal 

Kapcsolattartás a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel, valamint az 

érintettekkel 

Közfoglalkoztatásban a közmunkaprogramok számának növelése 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal 

Kapcsolatfelvétel a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel, valamint az 

érintettekkel 

Közfoglalkoztatásban a közmunkaprogramok számának növelése 

 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester 

Pénzügyi csoport 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

Igazgatási Csoport 

 

Partnerek 

 

Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltsége 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

statisztika, elszámolások 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Központi utasítás alapján nem növelhető a közfoglalkoztatásban részt 

vevők száma 
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Szükséges 

erőforrások 
pályázati forrás, humán 

 

 

 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Adománygyűjtés 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Elszegényedő családok 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 Elszegényedő családok segítése, számuk csökkentése, életvitel javítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Lakosság tájékoztatása, adománygyűjtés megszervezése 

Résztvevők és 

felelős 

 

Családsegítő Szolgálat 

Don Bosco Iskolaház 

 

Partnerek civil szervezetek, lakosság 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2013. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Beszámoló, jelentés, fotódokumentáció 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

tájékoztatás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 
humán, tárgyi 
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Intézkedés címe: 
Önkéntes munka népszerűsítése  

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Önkéntes munka nem ismerése 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Önkéntes munka lehetőségének megismerése, önkéntes munkavállalás,  

önkéntes munkavállalás számának növelése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Tájékoztatás, fórum tartása az önkéntes munka megismerésére, „Jó 

gyakorlat” bemutatása a közösség érdekében végzett önkéntes munkán 

keresztül 

Résztvevők és 

felelős 

 

Kulturális és Közművelődési Bizottság  

Önkéntes Pont Polgárdi 

Fejér Megyei Civil Információs Központ 

Gondozási Központ 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Polgárdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Polgárdi Polgárőr Egyesület 

Polgárdi Összhang Kulturális, Érdekvédelmi és Városszépítő Egyesület 

 

Partnerek civil szervezetek, helyi vállalkozók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Önkéntes munka megvalósulása, tájékoztatók, jelenléti ívek 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

lakosság nem veszi igénybe az önkéntes munka lehetőségét 

Szükséges 

erőforrások 
humán, tárgyi 

 

 

 

Gyermekek 

 

Intézkedés címe: 
 

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni elhelyezése 
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Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása részlegesen megoldott 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Bölcsődés korú gyermekek napközbeni elhelyezése, családi napközi 

engedélyezett létszámának növelése, bölcsődei csoportlétrehozás 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

bölcsődés korú gyermekek felmérése  

családi napközi engedélyezett létszámának növelése 

bölcsődei csoportlétrehozás lehetőségének felmérése 

 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 

Peti-Panni Családi Napközi 

Partnerek Családsegítő Szolgálat, civil szervezetek, lakosság 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

felmérések 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem bővíthető csoportlétszámok 

Szükséges 

erőforrások 
pályázati forrás, humán, tárgyi 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Gyermekek szünidei elfoglaltságának biztosítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Szünidei elfoglaltság nem megfelelően biztosított 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

lakosság tájékoztatása, szünidei elfoglaltság szervezése, tartós 

megvalósítás 
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bontásban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

felmérés, adatgyűjtés 

civil szervezetek, intézmények bevonása a szünidei elfoglaltságok 

megszervezésére 

szünidei elfoglaltság megszervezése 

Résztvevők és 

felelős 

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda, 

Peti-Panni Családi Napközi 

Családsegítő Szolgálat 

 

Partnerek 
Polgárdi Városi Sportegyesület, Városi Könyvtár 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

felmérések, jelentések 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem veszik igénybe, illetve tájékoztatók hiánya 

Szükséges 

erőforrások 
humán, tárgyi, pályázati forrás 

 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Óvodai gyógypedagógiai fejlesztés 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Óvodai gyógypedagógiai ellátás hiánya 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

gyógypedagógiai ellátás lehetőségének biztosítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

gyógypedagógiai ellátás igényfelmérése  

gyógypedagógiai ellátás lehetőségeinek felmérése 
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Résztvevők és 

felelős 

 

Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 

 

Partnerek Családsegítő Szolgálat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2016. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

felmérések, beszámolók 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem lehet biztosítani a gyógypedagógiai ellátást 

pályázati forrás bevonása 

Szükséges 

erőforrások 
pályázat, humán, tárgyi 
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Idősek 

 

Intézkedés címe: 

 

Gondozási Központ szolgáltatás fejlesztése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Gondozási Központ szolgáltatásainak igénybevétele sok esetben nehézkes 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Gondozási Központ szolgáltatásfejlesztése 

pályázati lehetőségek felkutatása 

eszközbeszerzés 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 

Gondozási Központ szolgáltatásfejlesztésének felmérése 

pályázati lehetőségek felkutatása 

eszközbeszerzés felmérése 

 

Résztvevők és 

felelős 

 

Polgármester 

Pénzügyi csoport 

Gondozási Központ 

 

Partnerek vállalkozók, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2016. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

felmérések, beszámolók 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

pályázati forrás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 

pályázati forrás,  

humán,  

tárgyi 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Idősek informatikai ismeretének növelése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Informatikai ismeret hiánya 
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Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Előadások, informatikai klubok szervezése 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 

Előadások, informatikai klubok igényfelmérése 

Előadások, informatikai klubok szervezése 

 

Résztvevők és 

felelős 

 

Gondozási Központ 

Nyugdíjas Klub 

Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Városi Könyvtár 

 

Partnerek civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

beszámoló, jelentés 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

idős személyek tartózkodása,  

tájékoztatók 

Szükséges 

erőforrások 

humán,  

tárgyi, 

pályázati forrás 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Idősek tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Elmagányosodás 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

elmagányosodás csökkentése  

szolgáltatások ismertetése 

szolgáltatások igénybevételének növelése 
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Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Felmérések, tájékoztatók, szórólapok, 

Résztvevők és 

felelős 

Gondozási Központ 

Nyugdíjas Klub 

 

Partnerek civil szervezetek, Polgárdi Rendőrőrs 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

beszámoló, jelentés 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

továbbra sem veszik igénybe a szolgáltatásokat 

Szükséges 

erőforrások 
humán, tárgyi 

 

 

Nők 

 

Intézkedés címe: 

 

Nők munkaerő-piaci esélyének növelése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nem megfelelő felkészültség az állásinterjúkon 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

felkészültség biztosítása, segítség önéletrajz elkészítésében,  

fórumok tartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

igényfelmérés, adatgyűjtés, segítség önéletrajz elkészítésében,  

fórumok tartása 

Résztvevők és 

felelős 

 

Családsegítő Szolgálat 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 
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Partnerek civil szervezetek, Református Egyházközség 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2014. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

tájékoztatások, felmérések 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem kérnek segítséget a munkanélküli személyek 

Szükséges 

erőforrások 
humán 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Nők képzésének elősegítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A munkanélküli nők alacsony iskolázottsága 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

szakképzettek számának növelése, tanfolyam igénybevételének segítése,  

tanfolyamok szervezésének segítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

igényfelmérés, adatgyűjtés, tanfolyamok szervezése 

Résztvevők és 

felelős 

 

Jegyző 

Családsegítő Szolgálat 

Munkaügyi Központ Székesfehérvári Kirendeltsége 

Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

 

 

Partnerek Református Egyházközség 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2015. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

jelenléti ívek, felmérések 
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forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

pályázati forrás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 
pályázati forrás, humán 

 

 

 

 

Fogyatékkal élők 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Polgárdi Város hivatalos honlapjának akadálymentesítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 

Polgárdi Város hivatalos honlapján a hangos és a vakok, illetve gyengén 

látók számára szükséges program hiánya 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 

 

Polgárdi Város hivatalos honlapjának akadálymentesítése 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Polgárdi Város hivatalos honlapjának akadálymentesítésének felmérése, 

Polgárdi Város hivatalos honlapjának akadálymentesítése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester 

Partnerek informatikus 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2016. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kérdőívek, felmérések 
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Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 

Szükséges 

erőforrások 
humán 

 

 

Intézkedés címe: 

 

Akadálymentesítés erőforrásainak felkutatása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Akadálymentesítés hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

akadálymentesítés 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

akadálymentesítés felmérése, pályázati lehetőség felkutatása,  

akadálymentesítés 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester  

Pénzügyi csoport 

 

Partnerek civil szervezetek, helyi vállalkozók, Polgárdi Városgondnokság Kft. 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2016. június 30. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kérdőívek, jelentések 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

pályázati forrás hiánya 

Szükséges 

erőforrások 

pályázati forrás,  

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

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetése

iben feltárt 

esélyegyenlősé

gi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitű

zés 

összha

ngja 

egyéb 

stratégi

ai 

dokum

entumo

kkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításán

ak határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei

nek 

fenntarthat

ósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Elhelyezkedést segítő 

programok szervezése 

Munkanélkülie

k száma magas 

Munkanélküliség 

csökkentése 

 Kapcsolattartás, 

tájékoztatás, fórum, 

állásbörze 

szervezése 

Jegyző 2014. december 

31. 

Fórum 

eredményesség

e 

Humán, 

tárgyi 

5 év 

2 Szakképzettséget 

fejlesztő programok 

Szakképzettsé

g hiánya 

Tanfolyamok 

szervezésének 

elősegítése 

 Adatgyűjtés, 

adategyeztetés, 

tanfolyam 

szervezése 

Alpolgármester9 2015. december 

31.10 

Statisztika, 

jelenléti ív 

Humán, 

pályázati 

forrás 

5 év 

3 Közfoglalkoztatás 

növelése 

Közfoglalkozt

atásban 

résztvevők 

száma 

alacsony  

Közmunkaprogram 

számának növelése 

 kapcsolatfelvétel 

kapcsolattartás,  

Polgármester, 

Pénzügyi 

csoport 

2014. december 

31. 

Statisztika, 

elszámolások 

Pályázati 

forrás, humán 

5 év 

4 Adománygyűjtés Elszegényedő 

családok 

Elszegényedő 

családok segítése, 

számuk 

csökkentése, 

életvitel javítása 

 Tájékoztatás, 

adománygyűjtés, 

adományközvetítés11 

Családsegítő 

Szolgálat 

2013. december 

31. 

 Humán, 

tárgyi 

folyamatos 

                                                           
9 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
10 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
11 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
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5 Önkéntes munka 

népszerűsítése 

Önkéntes 

munka nem 

ismerése 

Önkéntes munka 

lehetőségének 

megismerése, 

Önkéntes 

munkavállalás 

 Tájékoztatás, fórum 

tartása 

Kulturális és 

Közművelődési 

Bizottság 

2014. december 

31. 

Jelenléti ívek Humán, 

tárgyi 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Bölcsődés korú 

gyermekek 

napközbeni ellátása 

3 év alatti 

gyermekek 

napközbeni 

ellátása 

részlegesen 

megoldott 

gyermekek 

napközbeni 

elhelyezése 

 Felmérés Polgármester 2014. 

december 31. 

felmérések Humán, 

tárgyi, 

pályázati 

forrás 

5 év 

2 Gyermekek szünidei 

elfoglaltságának 

biztosítása  

szünidei 

elfoglaltság 

nem 

megfelelően 

biztosított 

szünidei 

elfoglaltság 

megszervezése 

 Tájékoztatás, 

szervezés, 

megvalósítás 

Polgárdi 

Széchenyi István 

Általános Iskola, 

Gimnázium és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

2014. 

december 31. 

Felmérések, 

jelentések 

Humán, 

tárgyi, 

pályázati 

forrás 

5 év 

3 Óvodai 

gyógypedagógiai 

fejlesztés 

Óvodai 

gyógypedagóg

iai ellátás 

hiánya 

Óvodai 

gyógypedagógiai 

ellátás biztosítása 

 Igényfelmérés, 

lehetőségek 

felmérése 

Eszterlánc 

Napközi Otthonos 

Óvoda12 

2016. 

december 31.13 

Felmérések, 

beszámolók 

Humán, 

tárgyi, 

pályázati 

forrás 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nők munkaerő-piaci 

esélyének növelése 

Nem 

megfelelő 

felkészültség 

az 

állásinterjúkon 

Felkészültség 

biztosítása, fórum 

tartása 

 Igényfelmérés, 

adatgyűjtés, 

segítség 

Családsegítő 

Szolgálat 

2014. 

december 31. 

Tájékoztatások, 

felmérések 

humán folyamatos 

                                                           
12 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
13 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
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2 Nők képzésének 

elősegítése 

A 

munkanélküli 

nők alacsony 

iskolázottsága 

Szakképzettek 

számának növelése, 

tanfolyamok 

igénybevételének 

segítése 

 Igényfelmérés, 

adatgyűjtés, 

szervezés 

Jegyző 2015. 

december 31.14 

Jelenléti ív, 

felmérés 

Pályázati 

forrás, humán 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Gondozási Központ 

szolgáltatásainak 

fejlesztése 

Gondozási 

Központ 

szolgáltatásain

ak 

igénybevétele 

sok esetben 

nehézkes 

Gondozási Központ 

szolgáltatásainak 

fejlesztése 

 Felmérés, felkutatás Polgármester 2016. 

december 31.15 

Felmérések, 

beszámolók 

Humán, 

tárgyi, 

pályázati 

forrás 

5 év 

2 Idősek informatikai 

ismeretének növelése 

Informatikai 

ismeret hiánya 

Előadások, klubok 

szervezése 

 Igényfelmérés, 

szervezés 

Gondozási 

Központ 

2014. 

december 31.16 

Beszámoló, 

jelentés 

Humán, 

tárgyi, 

pályázati 

forrás 

5 év 

3 Idősek tájékoztatása az 

igénybe vehető 

szolgáltatásokról 

Elmagányosod

ás 

Elmagányosodás 

csökkentése, 

szolgáltatás-ok 

ismertetése 

 Felmérések, 

tájékoztatók 

Gondozási 

Központ 

2014. 

december 31.17 

Beszámoló, 

jelentés 

Humán, 

tárgyi, 

folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

                                                           
14 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
15 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
16 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
17 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
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1 Polgárdi Városhivatalos 

honlapjának 

akadálymentesítése 

Polgárdi 

Város 

hivatalos 

honlapján a 

hangos és a 

vakok, illetve 

gyengén 

látók 

számára 

szükséges 

program 

hiánya 

 

Polgárdi Város 

hivatalos 

honlapjának 

akadálymentesítése 

 Akadály-mentesítés 

felmérése, akadály-

mentesítés 

Polgármester 2016. 

december 31.18 

Kérdőívek, 

felmérések 

humán folyamatos 

2 Akadálymentesítés 

erőforrásainak 

felkutatása 

Akadály-

mentesítés 

hiánya 

akadály-mentesítés  Akadálymentesítés 

felmérése, pályázati 

lehetőség 

felkutatása 

Polgármester 2016.június 

30.19 

Kérdőívek, 

jelentések 

Pályázati 

forrás, humán 

5 év 

                                                           
18 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 
19 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított szöveg, a módosítások dőlt betűvel szedve 
 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-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. 

  

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
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igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 

polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

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  
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- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 
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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. A Polgárdi Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Polgárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 85/2013. (VI.26.) számú 

határozatával elfogadta. 

 

III. Polgárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) 2015-ben felülvizsgálta és 159/2015. (IX.29.) számú 

határozatával módosította. 

 

 

Mellékletek:  

HEP elkészítési jegyzék 
 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

A Polgárdi Város 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 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 



HEP elkészítési jegyzék2021 

 

NÉV22 HEP részei23 Aláírás24 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Roma Nemzetiségi 

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

Polgárdi Széchenyi 

István Általános 

Iskola, Gimnázium 

és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 

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

Eszterlánc 

Napközi Otthonos 

Óvoda 

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

Egészségügyi 

Központ 

Gyermekorvos 

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

Egészségügyi 

Központ 

Háziorvos 

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

                                                           
 20 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 
21 Polgárdi Város Képviselő-testülete 159/2015. (IX.29.) határozatával elfogadott, módosított táblázat, a módosítások dőlt betűvel szedve 
22 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
23 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. 
24 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Védőnői Szolgálat R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

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

Gondozási 

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

Polgárdiért 

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

Nyugdíjas Klub R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Dévai Szent 

Ferenc Alapítvány 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Fejér Megyei 

Kormányhivatal 

Polgárdi Járási 

Hivatal Járási 

Gyámhivatal 

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

Székesfehérvári 

Rendőrkapitányság 

Polgárdi 

Rendőrőrs 

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

Polgárdi Polgárőr 

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

Városi Könyvtár R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Polgárdi Római 

Katolikus Plébánia 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  
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Polgárdi 

Református 

Egyházközség 

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

Polgárdi Összhang 

Kulturális, 

Érdekvédelmi és 

Városszépítő 

Egyesület 

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

Polgárdi Városi 

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

Polgárdi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 


