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I. A járás településeinek bemutatása településenként 

 

I.1. Bevezetés 

 

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 projekt célja az, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok 

(HEP) alapján járási szintre emelje és tovább bővítse az esélyegyenlőség területén a 

települések közötti együttműködést. 

 

A Nagyatádi járásban a járási együttműködés erősítése céljából három rendezvény került 

lebonyolításra. A járási szintű felzárkózási kerekasztalt összesen hét alkalommal rendeztük 

meg. A folyamatot nyolc ismeretterjesztő, tájékoztató és a záró rendezvénysorozat teszi 

teljessé. A Járási Esélyegyenlőségi Program elkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítése és megvalósítása során szerzett 

tapasztalatokra. A helyzetelemzések, felmérések során feltárt problémák alapján célunk az, 

hogy a járáson belül a lehetőségekhez képest egységes módon legyenek kezelve a különböző 

hátrányos helyzetű csoportok.  

 

Nagyatád Önkormányzata a projekt megvalósítása alatt az összes kötelező és választható 

programok megtartásával mindvégig azon van és lesz, hogy széles körben bevonja az 

együttműködő partnereket és az ő tapasztalataikat kamatoztatni tudják és beépülnek a 

javaslatok az itt élők életébe. A rendezvényeken a szakemberek minden szempontból 

kiemelkedő aktivitással vettek részt a közös munkában. Célunk az, hogy teljes körűen 

megszólítsuk az esélyegyenlőségbe tartozó személyeket, közvetlen és/vagy közvetett módon. 

 



5 
 

1.tábla: Nagyatádi Járás települései 

Település 
Rang 

(2013. július 15.) 

Közös 

hivatal 

Kistérség 

(2013. január 1.) 

Népesség 

(2013. január 1.) 

Terület 

(km²) 

Nagyatád járásszékhely 

város 

 Nagyatádi 10 921 70,60 

Bakháza község Kutas Nagyatádi 191 5,92 

Beleg község Segesd Nagyatádi 592 17,99 

Bolhás község Somogyszob Nagyatádi 436 31,43 

Görgeteg község Lábod Nagyatádi 1 111 33,50 

Háromfa község Lábod Nagyatádi 788 42,14 

Kaszó község Somogyszob Nagyatádi 110 22,48 

Kisbajom község Kutas Nagyatádi 417 13,67 

Kutas község Kutas Nagyatádi 1 456 36,55 

Lábod község Lábod Nagyatádi 2 048 66,51 

Nagykorpád község Lábod Nagyatádi 608 33,42 

Ötvöskónyi község Segesd Nagyatádi 925 27,71 

Rinyabesenyő község Lábod Nagyatádi 209 28,63 

Rinyaszentkirály község Lábod Nagyatádi 394 30,56 

Segesd község Segesd Nagyatádi 2 528 73,09 

Somogyszob község Somogyszob Nagyatádi 1 586 40,08 

Szabás község Kutas Nagyatádi 597 18,11 

Tarany község Kutas Nagyatádi 1 183 54,68 

 

 

2.tábla: Járási statisztika 

Nagyatádi járási statisztika  

Járáshoz tartozó települések száma: 18 

Terület, km2: 647 

Népsűrűség, fő/km2: 40.1 

Lakónépesség 2010 év végén, fő: 25955 

14 év alattiak aránya, %: 15 

15-64 évesek aránya, %: 68.2 

65 év felettiek aránya, %: 16.7 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %: 15.2 

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, ezer Ft: 1386 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra: 315.6 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra: 8.7 

Óvodával rendelkező települések aránya, %: 88.9 

Általános iskolával rendelkező települések aránya, %: 61.1 

Középiskolával rendelkező települések aránya, %: 5.6 

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra: 133 

 

A Nagyatádi járás nagyrészt kevésbé fejlett, gyengén iparosodott, jellemzően agrárterület. A 

kilencvenes években a térségben működő nagy foglalkoztatók – elsősorban a nagyatádi 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%B6s_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati_hivatal&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6z%C3%B6s_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati_hivatal&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyat%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakh%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beleg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bolh%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rgeteg_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1romfa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kasz%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisbajom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kutas
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1bod
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykorp%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96tv%C3%B6sk%C3%B3nyi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rinyabeseny%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rinyaszentkir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Segesd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogyszob
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szab%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarany
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nagyvállalatok - jelentős létszámleépítéseket hajtottak végre. A munkahelyek számát a 

mezőgazdasági termelőszövetkezeti felszámolási eljárások is kedvezőtlenül érintették. A 

falvakban napjainkban igen kevés új munkahely létesül. A munkájukat vesztett falusi 

emberek nagyrészt alacsony képzettségűek, életkoruk viszonylag magas, az ő elhelyezkedési 

esélyük a legrosszabb. A térségben több településen rendkívül magas szinten állandósult a 

munkanélküliség és a szociális segélyekben részesültek száma is magasabb, mint a megyei 

átlag. 

 

I.2. Bakháza 

 

Bakháza 200 fős zsákfalu. Földrajzi fekvés: Belső-Somogyban a Rinya-patak melletti sík 

vidéken Somogy megye déli részén fekszik a falu. Keletről erdőség határolja, nyugatról rét és 

legelő terül el a község határában. Legközelebbi város, járás központja, Nagyatád 15 km-re 

található Bakházától.  

 

1453-ban egy oklevél Bakhaza néven említi, ez a település legkorábbi adata. A török időkben 

lakhatatlanná vált, majd a XVIII. század elején Zankó Mihály és Boldizsár, majd Malik 

Ferenc volt a földesúr. 1870-es népszámlálás idején 15-en lakták, később a Babócsai 

közjegyzőséghez tartozott, ahol utolsó postája és vasútállomása is volt. 1913-ban lett községi 

státusban önálló település, ekkor már 206-an lakták. 1932-ig 438-ra emelkedett a lélekszám, 

döntő többségük református vallású volt. A falunak ekkor 91 háza volt, mezőgazdasági 

területe 777 kh-n terült el, szántó, rét, legelő, erdő, szőlő formájában. Iskoláját Beleki Vendel 

néptanító vezette. 1933-ban már iparosok is éltek a faluban, 6-an mesteremberek voltak, 5-en 

kereskedők, egy gazda pedig cséplőgéppel is rendelkezett. Tűzoltó egyesület is a harmincas 

években alakult, a falu ellátását vegyes kereskedés és kocsma biztosította.  

 

Önálló tanács működött a II. világháború után. 1952-től 1962-ig Termelő Szövetkezet 

működött, ami aztán egyesült a Háromfai Új Barázda MGTSZ-el. Bakházának 1963-ig önálló 

iskolája volt, akkor azonban a körzetesítés következményeképpen Háromfára kerültek a 

tanulók. 1963-ban létesült a Háromfával közös tanács, 1990-es választások idején Bakházán is 

megalakult a képviselőtestület, a közigazgatás Háromfával közös körjegyzőség formájában 

működött. Bakháza 2012-ben Tarannyal, majd Kutas községgel került közös közigazgatási 

egységbe. 2008-ban alakult a Együtt Bakházáért Egyesület. 2011-ben 200 állandó lakossal 

rendelkezett Bakháza. 
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I.3. Beleg  

 

Somogy megye középső részén, három oldalról erdőktől körülvéve találjuk Beleget. A terület 

a Római Birodalom fennállása alatt is lakott volt, érintette a hadi út. A rómaiak jelenlétéről 

tanúskodnak, a Rinya-patak mentén fellelt bronz és ezüst érmék. Az első írott adat 1493-ból 

származik, amely Belek néven említi a települést. A török hódoltság idején elnéptelenedett 

község, 1713-ban települt újjá reformátusokkal, akik hamarosan megépítették első 

templomukat is. A község nagy része 1886-ban leégett, ekkor a Babócsai majd a Nagyatádi 

járáshoz tartozott. A XX. század első felében, olvasókör, leventeegyesület, lövészegylet 

működött, volt hitel- Hangya- és tejszövetkezete. Fenntartottak református és katolikus 

népiskolát is, a lélekszám még a háború alatti években is folyamatosan emelkedett.  

 

Az 1949-1950-es években több mezőgazdasági termelőszövetkezet is alakult a községben, de 

az 1956-os forradalom idején mindegyik feloszlott. A község 1950-ig a Kutasi 

Körjegyzőséghez tartozott, akkor jött létre első önálló tanácsa. Az éledezés időszaka az 1990-

es választásokkal, a rendszerváltással köszöntött a falura. A település arculata ezt követően 

jelentősen megváltozott, új járdák épültek, a közintézményeket felújították, ravatalozót 

építettek. A villany már az 1950-es évek eleje óta van a faluban, a vezetékes ivóvizet, viszont 

csak 1990-ben vezették be.  

 

Gyönyörű környezetben található a nemrég felújított óvoda, és helyben van az alsó tagozatos 

általános iskola, melyet szintén nemrég újítottak fel. A helyiek sokat adnak a falu külső 

képére, erről az utcákat járva meggyőződhet a látogató. Gyönyörű, gondozott parkon át vezet 

az út az óvodához, a házak előtt tavasztól őszig tarka virágok színesítik az utcákat. A település 

központjában található a nemrég felújított Közösségi ház, Polgármesteri hivatal, Orvosi 

rendelő és a Katolikus templommal egybeépített Általános iskola melyhez saját tornacsarnok 

is tartozik. A település saját postahivatallal, könyvtárral és Művelődési házzal rendelkezik. 

Beleg község címere egyaránt utal a történelemre, és a megélhetést nyújtó mezőgazdaságra: 

együtt van benne a nap, a hold, a kard, a búza és a korona.  

 

Beleg a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megyében, Belső-Somogy déli részén, a Balatontól 

70 km-re fekvő település. Beleg a Dombóvár-Gyékényes vasútvonal mellett fekszik, 

Nagyatádtól 10 km-re, a megyeszékhelytől, Kaposvártól 35 km-re.  
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A közigazgatási feladatokat Beleg Község Önkormányzatának 5 tagú képviselő-testülete látja 

el. A döntés-előkészítés a szociális bizottság, valamint a pénzügyi bizottság feladata. A 

községben roma nemzetiségi önkormányzat működik, mely javaslattevő jogkörrel rendelkezik 

Beleg Község Önkormányzata felé. A Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

szerepe legfőképpen a közmunkaprogram szervezésében nyilvánul meg.  

 

Az önkormányzat feladata a közvilágítás folyamatos működtetése és karbantartása, mely 

biztosított a településen. A lakossági kommunális hulladék gyűjtése megoldott a faluban, az 

önkormányzat e területén önként vállalt feladatként, a szemétszállítás teljes költségét 

átvállalja a lakosságtól. A szűkös anyagi források és lehetőségek azonban előrevetítik e 

költségek lakosságra való áthárítását. Beleg község demográfiai helyzete a lakónépesség, az 

állandó népesség, az öregedési index, a vándorlások, valamint a természetes szaporodás 

mutatószámai alapján kerül elemzésre. 

 

I.4. Bolhás 

 

A települést a XIV. századi okiratok Villa Bolhas néven említik, abban az időben a segesdi 

királynéi birtokokhoz tartozott. A település alatt folyik a Rinya patak. Ezt a patakot az Árpád-

korban Nyárvizének nevezték, később említették Lapud, Lapad, Elewelg, Renya, Rinya név 

alatt is. Szabályozására és a mocsaras terület lecsapolására többször is sor került. 1835-ben, 

1902-ben és azóta is. A patak Bolhás, Tarany és Háromfa községekben nagyobb malmokat 

hajtott. Valamennyi uradalmi célokat szolgált, és mellettük úsztatókat létesítettek. A bolhási 

malom engedélyét 1902-ben a községben folyó lecsapolási munka közben adták ki. A malom 

nagyon korszerű volt, de nem sokáig működött, felváltotta egy még korszerűbb hengermalom, 

amely Nagyatádon üzemelt. 

 

1914-ben kitört a háború, a faluból többen bevonultak. 1920-ban a lélekszám 1099 volt, ami a 

harmincas években nőtt. A két világháború között, bár szerényen, de megéltek a lakók. A II. 

világháború megint nagy áldozatot követelt a kis falutól, sokan bevonultak. 1945. után 

megindult a földosztás. 1946-bn osztottak földeket a volt cselédeknek és kisparasztoknak. A 

maradék urasági birtokon Nagybaráti székhellyel állami gazdaság jött létre. 1960-ban az 

erőszakos tsz-esítés dúlta fel a falu nyugalmát, sokan gyárakba mentek el dolgozni.  
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1968-ban megszűnt az iskola, a lakosság száma ijesztően lecsökkent, összetétele 

megváltozott. 1900-ban a falu lakóinak száma 1290 fő, 1980-ban 673 fő, jelenleg 448 fő. Míg 

1960-ban egy cigánycsalád sem élt a faluban, ma már a lakosság egynegyede belőlük kerül ki. 

A kitelepülés iránya Nagyatád, Somogyszob, Balatonboglár és Kaposvár volt. Ugyanakkor 

fejlődött is a falu, utak, járdák épültek, orvosi rendelő. 1963-ban épült meg a bekötőút, amely 

összeköti Nagyatáddal és Somogyszobbal a falut. Jó lenne még a zsáktelepülési jelleg 

megszüntetése, út építése Kaszó, Szenta, Csurgó felé. A megélhetés ma is nehéz. Sok a 

gondozásra szoruló, idős, magányos, beteg ember a faluban, több gyermekes család elhagyta a 

települést, romlott a közbiztonság. A település ugyanakkor egyre inkább vonzza a csendes 

környezetre vágyó külföldieket, már 12 ingatlannak van német, osztrák és olasz tulajdonosa. 

Van közöttük, aki nyugdíjasként telepedett le, s olyan is, aki a nyaralás heteit tölti a faluban. 

Mindenképpen értéket jelent, hogy az új lakók felújítják és szépen gondozzák a régi népi 

építészet értékeit őrző parasztházakat. 

 

A tanítás 1750-ben indult, egy szalmafedelű épületben. Kezdetekben a lelkészek voltak a 

tanítók is, majd önálló tanítók tanították a gyermekeket. A földesurak támogatták a tanítást, 

könyveket és füzeteket vettek a tanulóknak, a tanítók megkövetelték a mindennapi iskolába 

járást. Ez a kis falu nagyon sok értelmiségit adott a magyar nemzetnek. 1945 után a Kossuth 

utcában majdnem minden házban volt érettségizett fiatal. Orvosok, mérnökök, tanárok, 

katonatisztek, jogászok bizonyították, hogy a kis iskola is meg tudja adni az alapokat. Sajnos 

körzetesítésre is sok került 1968-ban. A felső tagozat szétszóródott. Voltak, akik 

Somogyszobon, voltak akik Nagyatádon, Csurgón, Kutason folytatták tanulmányaikat. A 

szülők pedig, akik féltették ingázó gyermekeiket, velük költöztek. Aztán megszűnt az alsó 

tagozat is, csak az óvoda maradt. Megszűnt a gyermeki szoros kapcsolat a faluval.  

 

A faluban két műemlék jellegű épület is van. Tallián Ignácz 1830 táján építette a jelenleg 

művelődési házként használt kúriát. Majd 1867-ben cselédeinek és vendégeinek a parkban 

lévő kápolnát. A település különös ünnepe, amit csak itt ünnepelnek meg, a fehérhétfő. 1822. 

esztendő június 20. napján csütörtökön verte el a jég a bolhási határt és nem arattak semmit. A 

szentháromság vasárnapja utáni hétfőt ma is fehérhétfőnek nevezik és minden évben ezen a 

napon istentiszteletet tartanak és megemlékeznek róla. Ma is él még ez a hagyomány. 

A diákok Somogyszobra és Nagyatádra buszoznak reggelente iskolába. A szülők is többnyire 

bejáróként dolgoznak Nagyatádon, vagy Kaszóban. Helyben inkább az erdő és a saját föld ad 

munkát. Hetente kétszer rendel a háziorvos, a rendelő szép és modern. Sok az idős ember, ők 
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Somogyszobról kapnak ebédet, házi gondozást is kap, aki igényli. 2007. január 1-től 

Somogyszob – Bolhás – Kaszó községek közös körjegyzőségben látták el a település 

működtetés és fejlesztés feladatait. A Somogyszob - Kaszó - Bolhás Körjegyzőség jogutódja 

2013. január 1. napjától a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal. 

 

Bolhás település Somogy megye délnyugati határszélén a Rinya patak partján terül el, 

Közigazgatásilag Nagyatád és környékéhez tartozik, a nagyatádi központú Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagja. Bolhás közigazgatási területe 31,43 km
2
, 

melyből a belterület 21,2 km
2
. Külterületi lakott hely: Kültelek II. puszta. 

 

A bővülő és erősödő, elsősorban agrárvállalkozások mellett továbbra is jellemző a 

tőkeszegény környezet. Döntően a mező-, erdő- és vadgazdálkodás, valamint az utóbbi időben 

a turizmus a meghatározó. A kedvező közlekedési adottságok miatt a munkaerő nagy 

részének foglalkoztatása a közeli településeken biztosított. Jelentős vállalkozások és 

foglalkoztatók: a Nagybaráti pusztán található állattenyésztéssel és mezőgazdasággal 

foglalkozó Claessens Group, az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátó Mocz és Társa 

Magánerdészet Kft., HM Kaszó Zrt., az önkormányzat. Egyéni vállalkozók a településen 

nagyon kevesen vannak. 

 

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményt nem tart fenn. Az 

önkormányzati iroda a pályázati támogatással felújított Közösségi Házban (egykori Parókia 

épülete) került kialakításra. Ezen épület nyújt helyet továbbá a könyvtárnak, a Református 

Egyházközség imahelyiségének, valamint a nyugdíjasklubnak. Az önkormányzat oktatási-

nevelési intézményt nem tart fenn. Általános iskolába Somogyszobra, illetve Nagyatádra 

járnak be a gyerekek. A bolhási kihelyezett tagóvoda - gazdasági okok miatt - 2013. június 

30. napjával került megszüntetésre. Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött 

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületével a Bolhás községben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai ellátására. 

 

A település zsáktelepülés. Vasúti megállóhely. Közúti közlekedés szempontjából az 1963-ban 

megépült bekötőútról közelíthető meg. Menetrend szerinti Volán autóbuszok szállítják az 

embereket a közeli városba, Nagyatádra, illetve Somogyszobra. 
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A település 6 utcája aszfalttal ellátott. Útjainak állapota a részbeni aszfaltozásnak 

köszönhetően jónak mondhatók. A járdák esetében a felújítások az önkormányzat anyagi 

helyzetét figyelembe véve folyamatosak. A település területén a korábbi évek alatt a 

vízrendszerek karbantartása úgy belterületi, mint külterületi szakaszokon megtörtént a 

szükséges mértékben. A település számára biztosított a kétoldalú betáplálás. A villamos 

hálózat vasbetonoszlopos állapota, a közvilágítás megfelelő. A település ivóvízellátását a 

Somogyszob községgel közösen fenntartott vízmű biztosítja. A magas vas- és magántartalom 

a vastalanító megépítésével a megengedett határérték alatt van. A jelenlegi állapotban két kút 

biztosítja a szükséges vízmennyiséget, a megfelelő tároló kapacitást pedig egy 100 m
3
-es 

acéltorony biztosítja. A Somogyszob községgel közös beruházásban megépült 220 m
3
/nap 

kapacitású szennyvíztisztító befogadója a Hegyaljai árok, az elmúlt években ennek 

karbantartása megtörtént. A szennyvízhálózat a település egészén kiépítésre került. A 

szennyvíztisztító felújítása indokolt.A község egészén kiépült a kábeltelevíziós- és a 

vezetékes telefonhálózat. A megbízható szélessávú internethálózat rendelkezésre áll. 

 

I.5. Görgeteg 

 

Görgeteg község Somogy megye déli részén, a Nagyatádtól Barcsig vezető 68-as út mentén 

fekszik, közeli szomszédja Lábod, de nincs nagy távolságra a két város, Nagyatád és Barcs 

sem. A falu közelében található a Rinya-patak leágazása, néhány kilométerre halastavak egész 

rendszere látható. Bár közvetlen vasúti közlekedés nincs, de az autóbuszjáratok könnyen 

elérhetővé teszik a községet. A falu környezetével bőkezűen bánt a természet, az erdők 

vadban bővelkednek, ami azért a növénytermesztés szempontjából jelentős károkat is jelent. 

Görgeteg közigazgatási területéhez tartozik Rinyatamási, amely területet 1890-ben vásárolt 

meg gróf Széchenyi Aladár, majd felépítette a ma is álló vadászkastélyt, amely ma már egy 

neves olasz család tulajdonában van. 

 

Görgeteg község lakói a korábbi évszázadokban a földművelésből és az állattartásból éltek 

meg a homokháton, ahol elsősorban a burgonya terem meg. A falu írott története 1193-ig 

vezethető vissza, amikor III. Béla - a székesfehérvári keresztesek javait megerősítő - levele 

készült. Egy későbbi, 1360-ból származó oklevél Gurgeteg formában említi a települést, mint 

a veszprémi püspökség legrégibb birtokát. A veszprémi püspökség az 1890-es években kezdte 

felparcellázni földjeit, s a telkeket kunszentmártoni telepes földművesek, valamint a 

környékbeli cselédek vették meg. Így alakult ki 1902-1903-tól Kuntelep, amely 1905-ben 
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községgé alakult, 35 év múlva egyesült Görgeteggel (ekkor 878 lakost számlált). 1949-től 

újból kisközség lett, s önálló tanáccsal működött. Két évtized múlva Görgeteg, Kuntelep és 

Rinyaszentkirály községi közös tanácsot hozott létre, amely az 1990-es választásokig állt 

fenn. Az egykor betelepült kunok az évtizedek során összeolvadtak a helybeliekkel, a XX. 

század utolsó éveiben hunyt el utolsó képviselőjük. Nem őriznek már sem hagyományt, sem 

népviseletet, a szokások is elhalványultak. 

 

Görgeteg Község Önkormányzata, valamint Rinyaszentkirály Község Önkormányzata 

1990.10.26-tól közösen létrehozta a Görgeteg Rinyaszentkirály Községek Körjegyzőségét - 

Görgeteg székhellyel. 2013. április 1. napjától Lábod, Görgeteg, Háromfa, Nagykorpád, 

Rinyaszentkirály, valamint Rinyabesenyő községekkel közösen megalakított Lábodi Közös 

Önkormányzati Hivatal (Lábod székhellyel) segíti a település működését és a lakosság életét. 

Görgeteg községben önkormányzati fenntartással egy napköziotthonos óvoda üzemel. 

Helyben folyik az általános iskolai nevelés –oktatás. A Képviselő–testület döntése alapján az 

iskola állami fenntartásba adásáról szóló megállapodást kötött az önkormányzat a Nagyatádi 

Tankerülettel. 2013. január 1. napjától az intézmény állami fenntartásba került.  

 

Görgeteg község utcái rendezettek, portái gondozottak, az önkormányzat és intézményeinek 

épületei felújítottak, folyamatosan karbantartottak. Az utcák aszfaltburkolattal vannak ellátva. 

A település vezetékes vízzel, villamos energia hálózattal, kábeltelevíziós-, és telefonhálózattal 

ellátott. A falu lakossága számára biztosított a szélessávú internet hozzáférés. A 2013. évben 

induló szennyvízberuházás során a település lakosai részére lehetőség nyílik ingatlanaik 

szennyvízcsatorna hálózathoz történő csatlakoztatására. A kommunális hulladékszállítás 

szintén megoldotta településen. A parkok, közterületek virágosak, sok zöld terület található a 

faluban. A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, 

talajösszetételéből adódóan elsősorban erdő és mezőgazdasági tevékenység folytatására 

alkalmas. A településen több család megélhetését biztosítja erdőgazdálkodási, vagy 

mezőgazdasági termelő tevékenység, ezek azonban nagy létszámú munkaerőt nem 

foglalkoztatnak, inkább családi gazdálkodásról beszélhetünk.  

 

Somogy megye déli részén az utóbbi időben ipari üzemek nem létesültek, így ipari termelés 

kialakulására nem került sor. A lakosság nagyarányú munkanélküliségét az is befolyásolja, 

hogy a település a nagyobb városoktól messze helyezkedik el. A távolság, a közúti közlekedés 

kedvezőtlen mivolta és a vasúti közlekedés hiánya miatt az ingázás eléggé problémás. A 
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településen a Postahivatal helyben működik. A görgetegi óvodában közel félszáz gyermekkel 

foglalkoznak, az intézményben jelentős korszerűsítési munkát végeztetett a fenntartó 

önkormányzat a közelmúltban. A mintegy 60 millió forintos fejlesztés révén megújult 

csoportszobák, modern szociális helyiségek, tornaszoba szolgálja a jelentős részben hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelését. Az általános iskolában mintegy 120 diák oktatása folyik.  

 

A falu kulturális és közéleti programjainak az 1990-es években épített tetszetős faluház ad 

otthont. Kuntelepen nagy hagyományokkal rendelkező könyvtár szolgálja az 

olvasóközönséget. Az egészségügyi szolgáltatásokat az itt élő háziorvos látja el. A 

rászorulóknak szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít az önkormányzat. 

Görgetegen még ma is a mezőgazdaság a megélhetés fő forrása, bár szép számmal vannak 

vállalkozások is. A 44 vállalkozó között megtalálhatók az iparosok és a kereskedők, de az 

egyéni gazdák is. Munkalehetőséget az önkormányzat mellett három vállalkozás, a Gazda 

Trans Kft, a Kvalitás Kft. és Drawa Kft. nyújt.  Fejlesztésre vár a falusi vendéglátás,  jelenleg 

12 vendég elszállásolására van lehetőség. A faluba látogató vendégeknek számtalan érdekes 

programot tudnak ajánlani a környéken: közel a csokonyavisontai gyógyfürdő, a környék 

erdői, halastavai élmény dús kirándulásra csábítanak, Rinyaszentkirály községben 

szarvasfarm, Petesmalomban vidrapark látogatható, Görgetegen pedig, vendégmarasztaló 

lakosok fogadják az idegent.  

 

A faluban két kisebb vegyesbolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban élelmiszert) a lakosok 

számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran vásárolnak az emberek Nagyatádon, 

Kaposváron, a nagyobb üzletláncok áruházaiban. A településen számos civilszervezet 

tevékenykedik:  

 Regionális Kisebbségi Fórum 

 Görgetegi Romákért 

 Nők Görgetegért  

 Baráti Kör 

 Közéleti Nyugdíjas Klub 

 Kuntelepért Egyesület 

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Görgetegi Sport Sc. 

 Görgetegi Érdekvédelmi Egyesület 



14 
 

 „Reményt az Életnek” Közhasznú Alapítvány 

 „Rinyamenti Mozgáskorlátozottakért” Közhasznú Alapítvány 

Görgeteg község lakónépességére a 2007-2012 között minden évben folyamatos, gyorsuló 

ütemű csökkenés, fogyás jellemző, ami az 1. számú táblázat adataiból jól megfigyelhető. A 

csökkenés leginkább abból eredeztethető, hogy sem a település, sem a közeli városok, így 

Nagyatád és Barcs nem tudott és tud megfelelő munkalehetőséget biztosítani a munkavállaló 

korú lakosok számára, ezért jelentős az elvándorlás. Ezen okok vezettek oda, hogy a lakó 

népesség száma öt év távlatában, 2007 és 2012 között 102 fővel esett vissza ez mintegy 9,15 

%-os csökkenést eredményez a lakónépesség számában. 

 

I.6. Háromfa 

 

Somogy megye déli részén Horvátországtól és a Drávától 8 km-re, Nagyatádtól 16 km, 

Kaposvártól 70 km. Délen Babócsával és Bolhóval, északon Taranynyal, keleten Bakházával, 

délkeleten Rinyaújnéppel határos. Háromfa első okleveles említése 1377-ből való, amikor 

Harumfa-ként szerepelt. Később Háromfafalvának nevezték, majd az idők folyamán ez 

rövidült Háromfára. Nagyatád város központjából a kivadári városrész felé fordulva jutunk el 

Háromfára. Ehhez azonban a várostól mintegy 16 kilométert kell autózni vagy buszozni a 

közepes minőségű országúton. A falut megközelíthetjük a déli országhatár felől is. Barcsról 

Babócsa irányába, majd a nagyközségből az északi úton hat kilométer megtétele után érjük el 

Háromfát. Az autóbuszok hajnali fél öt és 23 óra között sűrűn járnak. Vasútállomás viszont 

legközelebb Babócsán található, amely a Barcs-Nagykanizsa vonalra épült. A Rinya patak 

völgyében fekvő 850 lelkes, tipikus egyutcás falu lakói az út mellett építették föl házaikat, így 

csaknem öt kilométer hosszan nyúlik el a község kissé kanyargós utcája. Szilárd burkolatú 

járda az út mindkét oldalán van. Temploma, iskolája a falu közepén helyezkedik el. A falu 

északi határában fekszik a víztározó, amit halastóként, a bojlisok paradicsomaként tartanak 

számon egész Európában. 

 

Az 1881-ben épült templomot a háromfaiak idén újították föl, a 7,5 millió forint pályázatos 

pénzhez, az önkormányzat és a lakosság is hozzájárult, így a végösszeg több mint tízmillió 

forintra rúg. A renoválás már nagyon szükséges volt, hiszen a helyileg védett épület felett 

eljárt az idő. A templom védőszentjei Péter és Pál, az ő névnapjukon tartják a hagyományos 

búcsút is, június 29-én. Misét minden kedden, csütörtökön és vasárnap tartanak, elletve jeles 
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eseményekkor (esküvő, temetés, keresztelő) nyitják ki a templom kapuját. A misét Róka 

Dániel plébános celebrálja, aki a szomszédos Babócsáról jár át a községbe. 

Az önkormányzat előtti téren állították fel 1992-ben a két világégés háromfai áldozatainak 

tiszteletére emelt emlékművet. A téglával körbevett bronztáblán 10 első és 50 második 

világháborús áldozat neve szerepel. 

A falu főterén színével rögtön kitűnik a többi ház közül az önkormányzatnak helyet adó 

épület. A sárgára festett hivatalt 2003-ban újították fel kívül-belül 9 millió forintért. A 

tornácos bejárat körüli virágtenger sem utolsó látvány. Szintén ebben az épületben kapott 

helyet a posta is, melyre 2 millió forintot költöttek. 

A háromfai víztározó a Rinya patak vízgyűjtőterületén épült árvízvédelmi célokból, a 

település északi határában. Ötvennégy hektár horgászható vízfelülettel rendelkezik. 

Felszínének 70 százaléka vízitök levelekkel benőtt. Erről és a horgászati nehézségéről 

nevezték el a turisták Green Hell-nek, azaz Zöld pokolnak.. A hosszabb tartózkodás esetére a 

horgászegyesület 3-4 ágyas fürdőszobás vendégházaiban, továbbá a 2005-ben Kulcsár István 

vállalkozó által épített 7 szobás, 21 férőhelyes panzióban, valamint a falusi vendégfogadóknál 

lehet szállást találni.  

 

Háromfán még ma is a mezőgazdaság a megélhetés fő forrása, bár kis számmal, de vannak 

vállalkozások is. A 7 vállalkozó között megtalálhatók az iparosok és a kereskedők, de az 

egyéni gazdák is. Fejlesztésre vár a falusi vendéglátás, hiszen a csodálatos környezetben 

fekvő horgásztó jelentős forgalmat bonyolít le főként az évente 3 alkalommal is 

megrendezésre kerülő horgászversenyek alkalmával. Az egészségügyi szolgáltatásokat az itt 

élő háziorvos látja el, a rászorulóknak szociális étkeztetést és házi gondozást nyújt az 

önkormányzat. 

 

Háromfa község lakónépességére a 2007-2012 között szinte minden évben folyamatos, 

gyorsuló ütemű csökkenés, fogyás jellemző. A csökkenés leginkább abból eredeztethető, hogy 

sem a település, sem a közeli város Nagyatád nem tudott és tud megfelelő számú 

munkalehetőséget biztosítani a munkavállaló korú lakosok számára, ezért érezhető a fiatalok 

körében az elvándorlás.  
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I.7. Kaszó 

 

Kaszót a Köztársaság Elnökének 138/1994. (VIII. 26.) KE határozata az 1994. évi 

önkormányzati általános választások napjával nyilvánította községgé. Kaszó község Belső-

Somogy legnagyobb összefüggő erdőtömbjében található, talán ezért is az elnevezés: Kaszó 

"Somogy zöld szíve". Kaszó neve egységbe foglalja az egymástól elválaszthatatlan kaszói 

erdőt, az erdőgazdaságot, a védett Baláta-tavat, az erdő mélyén megbúvó kisközséget és 

vadászházat, üdülőt. Népszerűségét nagyban köszönheti a környező erdők bőséges 

vadállományának, amely mellesleg Magyarország egyik legjobb minőségű vadászterületének 

számít.  

Az első írásos emlék 1398-ban keltezett, eredetileg latin nyelven íródott oklevél volt, melyben 

még Kazaw birok néven jelölik. 1495-ben II. Ulászló a Báthoriaknak adományozza sok egyéb 

között Kaszót is, amely ekkor még Kiskaszó és Nagykaszó néven jelent meg az okiratban. 

1989 után az erdőgazdasági központ nyitottá vált, a vadászház, a honvédségi regeneráló 

központ és a hozzá kapcsolódó létesítmények ma mindenki számára megközelíthetők és a 

vadászat, az idegenforgalomi turizmus mellett a fagazdálkodásra, fakitermelésre fordítanak 

nagy gondot.  

 

A településhez kapcsolódik – bár igazgatási területén kívülre esik – a környék egyedülálló 

természeti értéke a Baláta-tó, amely háromszáz hektár kiterjedésű ősláp és 1941-42 óta 

országos természetvédelmi terület. A területen található többek között „Aldrovanda 

vesiculosa” nevű húsevő növény és a fekete vipera, amelyek növény és állatvilági ritkaságnak 

számítanak. A népszerű kirándulóhelyet a turisták többsége kisvonattal keresi fel. A keskeny 

nyomtávú erdei vasút menetrend szerint, de a kirándulócsoportok előre bejelentett idényei 

szerint is közlekedik. A versenysport szerelmesei körében is egyre népszerűbb a település. A 

nyugodt környezet kiválóan alkalmas a sportolók alapozó- és edzőtáboroztatására. 2004. óta 

Kaszó ad otthont az Országos Duatlon bajnokságnak is. 

 

A településhez több puszta tartozik: Bördec, Bükk, Darvas és Kanizsaberek ma is lakott 

puszták. Az öt pusztából álló település 22,48 négyzetkilométeres területén 123 lakos él. Kaszó 

központi belterületén (59 lakos) kívül Darvas puszta (57 lakos) számít jelentősebb lakott 

területnek, de lakott terület kategóriába sorolható az egy-egy lakással rendelkező 

Kanizsaberek puszta (3 lakos), Bükk-puszta (2 lakos) és Bördec puszta is (2 lakos).  

Kaszó pusztán egy kiskereskedelmi bolt működik. 
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A környék éghajlata átmeneti jellegű, a nedves, kontinentális éghajlatot mediterrán és óceáni 

hatás befolyásolja. A csapadék mennyisége az országos átlagot valamivel meghaladja, a 

napfénytartam ennek alatta marad. Az uralkodó szélirány É-i. A település szerkezetét a 

földrajzi adottságok befolyásolják. Kaszó központi belterületére a halmaz településszerkezet, 

Darvas pusztára pedig az egyutcás fésűs beépítés a jellemző. A község keleti részén észak-

déli irányban halad a Taranyi Rinya patak a terület fő vízgyűjtőjeként.  

 

Gazdasági szempontból a község fejlődését alapvetően hatalmas erdei határozzák meg. A 

munkavállaló lakosság nagy része a helyi erdészetnél – Kaszó Erdőgazdaság Zrt. – vállal 

munkát. A fakitermelés mellett a vadászat és az ahhoz kapcsolódó vendéglátás nyújt munkát 

az itt élő lakosságnak. Jelentősebb vállalkozások és foglalkoztatók a településen: Kaszó 

Erdőgazdaság Zrt., (fafeldolgozás, erdőtelepítés, turizmus, üdülés), Vadászati Gép Kft. 

(erdőfenntartás), Erdőtrans Kft. (szállítás). Idegenforgalmát szintén a nagy erdőinek 

köszönheti. A Baláta-tó különleges növény- és állatvilága vonzza a zöld turizmus hívet. 

 

Kaszó Községi Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata, mely önkormányzati szakfeladaton 

működő egyszemélyes falugondnoki szolgálat. Működési területe: Kaszó község 

közigazgatási területe. A falugondnok Kaszó Községi Önkormányzat egyetlen 

közalkalmazottként foglalkoztatott főállású dolgozója. 

 

A Darvas pusztán elhelyezkedő Közösségi Ház pályázati támogatásból 2010. évben 

megvalósult külső felújítása, iroda, valamint vizesblokk építésével az önkormányzat már 

rendelkezik egy olyan ingatlannal, melyben közösségi rendezvényeket, kulturális és szabadidő 

programokat tud lebonyolítani. Az épületben kap helyet az falugondnoki iroda, valamint a 

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Kaszói Kirendeltsége is. 

 

Kaszó Nagyatádtól északnyugatra, Somogyszobtól 7 kilométerre lévő falu három irányból 

közelíthető meg: Somogyszobról, Szentáról és Iharosberényből a Kaszó Erdőgazdaság Zrt. 

üzemi útjain, illetve egy erdei kisvasúton, amely Szenta állomásnál csatlakozik a Dombóvár-

Gyékényes vasútvonalhoz. Mivel tömegközlekedés nem érinti a települést az önkormányzat 

az erdőgazdasággal közösen üzemeltet menetrendszerinti buszjáratot, így könnyítve az 

óvodák, iskolák látogatását, a munkába járást és ügyintézést. 
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A településen Kaszó pusztán a közutak a Kaszó Erdőgazdaság Zrt. tulajdonában vannak, így 

üzemi utak. Egyedül Darvas pusztán van az önkormányzat tulajdonában út, melyet pályázati 

forrásból több ütemben, háromnegyed részében aszfaltburkolattal láttak el, további 

fejlesztésre pályázati forrásra van szükség. A település vízellátását két kút biztosítja, egy 

Kaszó és egy Darvas pusztán. A megfelelő tároló kapacitást pedig egy-egy vízmű biztosítja. A 

szennyvízhálózat Kaszó puszta település részen kiépített. A községben Kaszó és Darvas 

puszta egészén kiépült a kábeltelevíziós- szélessávú internethálózat és a vezetékes 

telefonhálózat.  

 

I.8. Kisbajom  

 

Kisbajom a, Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megye szívében, Nagyatádtól 20, Kaposvártól 

40 ,a Balatontól 65km-re Kutas és Szabás közt az erdő ölelésében található zsáktelepülés. A 

Rinya-mente ékszerdobozának is hívják, hiszen a Rinya patak, pontosabban a szabási Rinya 

ág Délről és Keletről fogja közre. A településen és környékén számtalan kis patakocska 

található. Ennek köszönhető a falut körülölelő erdőségben fellelhető, európai hírű gímszarvas 

állomány. Jellemző fafajta a környéken a tölgy, ismert növényeink a szúrós csodabogyó, mely 

a jégkorszakból maradt ránk. Ez egy örökzöld, védett növény, régen koszorúkészítéshez 

használták. A tavasz beköszöntével a hóvirág lepi el az erdőt. Régen a hóvirág szedése és 

értékesítése komoly bevételt jelentett a családok számára, az asszonyok Pestre vitték eladni 

nagy kosarakban. Az tavaszi és őszi időjárás kedvez a környező erdőkben honos 

gombafajtáknak, vargánya, galambica, rókagomba, galambica, fekete tölcsérgomba feje virít 

az avarban. 

 

Kisbajom múltja szorosan összefügg Nagybajom őstörténetével. A honfoglalás után 

Nagybajom több kisebb településcsoportból állt, a legnagyobb határú település volt a 

megyében. Kisbajom kicsit Észak- Keletre terül el Nagybajomtól. Az 1200-as évek végétől 

kezdődött el a leválás. Írásos emlék 1397-ben említi Kysbajon néven. Kisbajom életét több 

nagy csapás is nehezítette. Az I. csapás Kisbajom életében, amikor 1847. 06. 14-én tűzvész 

pusztított a faluban. A házaknak csak a falai maradtak. Az egész falut és a templomot is újjá 

kellett építeni. 

 

Az 1914 évi nagy Magyarországi népszámláláskor 980 fő lélekszámot regisztráltak, közülük 

90% református, 8% katolikus, és 2% zsidó volt. A két világháború közti fejlődése a falunak 
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töretlen. A föld alacsony aranykoronájú a falu határában, ezért 1-1 családnak nagyobb 

földterületre volt szüksége. Így a zsellér- paraszt, aki nagyobb földterületen gazdálkodott, is 

kuláknak számított. Ezért jött a 2. csapás Kisbajomra: az üldöztetéskor kuláklistára kerültek, s 

életerős parasztcsaládoknak kellett elmenekülni Dunaújvárosba, és a Mecsekbe az üldözés 

elől. Ezért a lélekszám a II. Világháború utáni 10 évben közel 1000- ről 700-ra apad. 

 

A 60-as években a parasztok önálló Tsz-t nem tudtak alakítani, mivel földesúri birtok 

hiányában nem voltak nagy uradalmi épületeik, így a környező falvakban alakulhattak ki 

nagyüzemi központok. A 4 falu (Szabás, Beleg, Kutas, Kisbajom) alakított TSZ-t, Kutas 

központ 60%-át a kisbajomi emberek tették ki. A Szocializmusban a TSZ, hogy a tagjait 

foglalkoztatni tudja, itt foglalkoztatta a tagság 30-40 %-át. Olvadásbiztosíték betét szerelése 

folyt Kutason, varroda működött Kisbajomban, lakatos-festő üzem Szabáson, Kutason 

fűrészgatter. A helyi varroda kb. 36 fővel működött, 2 műszakban a Csurgói Napsugár Ipari 

Szövetkezetnek dolgoztak be. A rendszerváltás után magánvállalkozók vették át, ám azóta 

már sajnos az sem működik. A lakatosüzem Szabáson részben még működik. A Kutasi TSZ 

felszámolása, csődje nagy csapás volt Kisbajomnak. A csapások sorában a 3. Az emberek 

szakképzetlenek voltak, munkanélküliek lettek.  

 

A helyi munkanélküliek foglalkoztatása az Önkormányzatra hárul. Most 70 fő foglalkoztatása 

folyik a közmunkaprogram keretén belül. Kisbajomnak ma 435 lakosa van. Az elmúlt 30 

évben gyökeresen megváltozott a nemzetiségi összetétel. A kezdeti 5-6% roma lakosság ma 

40-41%-ot tesz ki. Ezzel együtt változott a szakképzettségi összetétel is. A településen 

született gyermekek 90%-ban roma családban születik. Az önkormányzat a jövőben egyik 

kitörési pontjának a falusi vendéglátást, és az erdei iskolát látja. Ehhez társul a START 

program, a szakképzés, foglalkoztatás mezőgazdasági célú fejlesztése. 

 

Kisbajom közigazgatási teendőit Kisbajom Község Önkormányzatának 5 tagú 

képviselőtestülete látja el a Jegyző és Aljegyző segítségével. Közös körjegyzőségben 

tevékenykednek Kutas, Szabás, Tarany és Kisbajom települések.A településen Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat is működik. Fő feladatuk a nemzetiséghez tartozók 

érdekképviselete, a nemzetiségi kultúra ápolása, a nemzetiségi hagyományok felelevenítése, 

őrzése, öntudat erősítése. A település önkormányzatával kiegyensúlyozott kapcsolatot 

tartanak fent. 
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Az Önkormányzat egyes kötelező feladatait nem önállóan oldja meg. Az orvosi és védőnői 

ellátást Kutas, Beleg és Szabás településekkel közösen látja el. A családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat és az idősek házi gondozása a Rinyamenti Kistérségi Többcélú 

Önkormányzat Társulásán belül valósul meg. Az óvoda működtetését 2013. január 1-től 

önállóan végzi az Önkormányzat, melynek fenntartása komoly terhet ró egy ilyen kis 

településre. Önként vállalt feladatként az Önkormányzat fenntartja a Népi Hagyományőrző és 

Erdei Iskolát, ahol az erdei iskolai programra érkező csoportokat, de a falusi turizmusra 

érkező látogatókat fogadják.  

 

A közvilágítás folyamatos működtetése az Önkormányzat feladata. Pályázati forrásból 

szeretnénk fejleszteni az elavult közvilágítási rendszert. A lakossági kommunális hulladék 

gyűjtése és elszállíttatása a KVG Zrt-vel kötött megállapodás keretében folyik, melyhez az 

idei évtől a lakosságnak is hozzá kell járulni anyagilag. A településen szelektív 

hulladékgyűjtésre alkalmas sziget is kialakításra került. A Rinyamenti Víziközmű Társulathoz 

csatlakozva valósul meg az ivóvíz ellátás. A csapadékvíz elvezetéséről, belvízvédelemről, a 

közterületek gondozásáról az Önkormányzat pályázati lehetőségek kihasználásával 

gondoskodik. Kisbajom lakónépessége 2007-2009-ig csökkenő tendenciát mutatott, ám 2010-

től folyamatos emelkedés tapasztalható. 

 

I.9. Kutas 

 

Kutas község Kaposvártól mintegy 30 km-re nyugatra Belső-Somogyban található. Vonattal 

elérhető a Dombóvár-Gyékényes vasútvonalon. A falu a Dráva és a Balaton között húzódó 

halomvidéken található. Ez a vidék szubmediterrán és szubatlanti éghajlati hatás alatt áll. 

Szélfújta homokkal fedett, uralkodóan mezőgazdasági hasznosítású, hullámos síksági tájtípus. 

a Kis-Balatontól délre két széles pásztában a Dráváig húzódik. A település földje és erdeje a 

tatárjárás előtt készült összeírás szerint két mocsaras tó között terült el. A magas talajvízszint 

ezen a környéken megkönnyítette a kútfúrást, ráadásul a környéken mindig jó vizű kutak 

voltak. Innen ered a falu neve: Kutas. 

 

A kedvező körülmények elősegítették a megtelepedést, ezt bizonyítja, hogy a környéken már 

a bronzkorban is éltek emberek. 1787-ben 112 család lakta, többségében reformátusok, akik 

éveken át vitáztak a templom birtoklásáért, majd a XVIII. század végére mindkét felekezetnek 

megépült a saját temploma. Az 1855-ös kolerajárvány megtizedelte a lakosságot. A 
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jobbágyfelszabadítás és a robot megszűnése után megindult a nagybirtok kapitalizálódása, 

megjelentek az időszaki mezőgazdasági munkások, a summások, akik cselédházakban laktak. 

1871-ben Kutas elvesztette mezővárosi rangját, s újból kisközség lett. 1872-ben megindult a 

közlekedés a Kaposvár – Zákány között épült vasútvonalon, ez megkönnyítette az 

áruszállítást, és előnyösen hatott a gazdaságra. 

 

Az 1904-ben létrehozott hitelszövetkezet lehetővé tette a mezőgazdasági gépek vásárlását, így 

a mezőgazdaság korszerűsítését is. A falu fejlődött. 1924-ben felépült a csendőrlaktanya, 

távírda, vasútállomás, telefonállomás. 1925-től római katolikus népiskola két tanteremmel és 

két tanítóval működött. A 1925-ben a faluról írt jelentésből kiderül a lakosság száma: 1544 fő, 

a településhez tartozott pusztákkal együtt: Alsó-Gyóta (45 fő), Cser (88 fő), Cili (48 fő), 

Felső-Gyóta (59 fő), Kálista (41 fő), Kozma (131 fő), Nagykerék (9 fő), Vörös-akol (8 fő), 

Cser-telep (82 fő). A református iskolát 1888-ban telepítették vissza a faluba. A kutasiak 

neves lelkésze Vikár János volt, a népdalgyűjtő Vikár Béla édesapja, és itt szolgált a Somogy 

Megyei Múzeum megalapítója, Barla Szabó József is. 

 

A II. világháborúban a falu beleesett a frontvonalba, az 1902-ben épült református templomot 

felrobbantották, a házak 60%-a megsérült, az egész terület aláaknázott volt. A háború után a 

gazdasági életet átszervezték, földosztás, majd szövetkezetesítés következett. 1949-re 

visszaadták a földeket, megszervezték az állami gazdaságot, korszerűsítették az iskolát, 

óvodát, szolgálati lakások épültek, bölcsőde, diákotthon jött létre. Kutas hajdan egy észak – 

déli egytengelyű falu volt, mely növekedésével a becsatlakozó utak irányába (Beleg, 

Nagybajom, Jákó) terjeszkedett. Az 1960-as években a település nyugati részén új utcát 

kellett nyitni. 1965-ben volt a legmagasabb a falu lakóinak a száma: 1881 fő. 1969-ben zajlott 

le a közös tanács alakuló ülése. Először Kisbajom és Beleg községek csatlakoztak, majd 

Szabás is kéri felvételét. 1970-ben megalakul a Béke MGTSZ Kutas, Beleg és Kisbajom 

részvételével, a Földműves-szövetkezet helyett létrejön az ÁFÉSZ. 1990-ben létrejön a 

tehéntartó gazdák szövetkezése, 1992-ben megalakul a Földrendező Bizottság. A faluban 

megkezdődik a kárpótlás, amelynek során sokan visszakapják a földjüket, és önálló 

gazdálkodásba kezdenek. Kutas közigazgatási területe: 3655 ha, ebből belterület 251 ha. 

(Forrás: Simon József: Kutas 850 éve, Kutas Község honlapja) 

 

Kutas alapvetően mezőgazdasággal foglalkozó település volt, amíg működött a TSZ és az 

Állami Gazdaság, a lakosság ezekben az ágazatokban kapott főképpen munkalehetőséget. A 
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rendszerváltással átalakultak a struktúrák, és jellemzően több családi gazdálkodás alakult ki, 

amelyek több száz hektáron folytatják elsősorban növénytermesztés alapú gazdálkodásukat. 

Az átalakulás során többen munkanélkülivé váltak, de őstermelőként újra a gazdaság 

vérkeringésébe kívánnak kerülni. A munkanélküliek azon része, aki nem tudott vállalkozásba 

fogni, a közmunkaprogramokba való bekerüléssel próbál boldogulni. Településünk a 

hátrányos helyzetű települések közt van számon tartva. Hátrányos helyzetünk abból is adódik, 

hogy a településről a munkahelyekre való beutazás lehetőségei eléggé szűkösek, helyi 

munkáltató kevés van, azok is inkább családi vállalkozások, melyek a családtagokat 

foglalkoztatják. 

 

Régebben az emberek a háztáji gazdaságokból is be tudták szerezni a szükséges 

élelmiszereket (pl.: hús, tojás, tej, stb.), ez a lehetőség a multinacionális cégek betörésével 

nagyban csökkent, mert ott olcsóbban tudtak hasonló árucikkekhez jutni. Ezzel a falusias 

létforma is veszélybe került. A jelenlegi kormányzati törekvésekkel összhangban Kutason is 

egyre többen térnek vissza a régi jól bevált mezőgazdasági kultúrához, a kisállattartáshoz, 

növénytermesztéshez. Szinte mindenkinek van kertje, és az önkormányzat ösztönzi is a 

termelést pl.: vetőburgonya és kisállatok kiosztásával. 

A szakképzett munkaerő leginkább a környező településeken tudott elhelyezkedni. Szabás és 

Segesd szociális intézményeiben a szociális és egészségügyi képesítéssel rendelkezőket 

fogadták, a nagyatádi és kaposvári kórházban az egészségügyi képzettségűeket vették fel, a 

hentes szakmunkásokat a kaposvári húsüzemben foglalkoztatják. Sokan, akik nem találták 

meg a számításukat külföldi munkavállalással próbálkoznak.Kutason két háziorvosi, egy 

fogorvosi és két védőnői körzetben biztosítják a lakosság egészségügyi alapellátását. A 

szakellátásra a nagyatádi kórházban és a kaposvári kórházban van lehetőség. 

 

A sportolásra a fiatal és idősebb korosztályok számára az önkormányzat által fenntartott 

sportpályán van mód. A gyerekek rendszeres mozgásáról a mindennapos testnevelésórákon 

gondoskodnak, illetve szabadidős sportprogramokat szervez az iskola. A településen több 

sportegyesület is működik. A kutasi kézilabdázók országos szinten is magas teljesítményeket 

mutathatnak fel. 

 

A településen a Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a kötelező 

szociális alapellátásokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés) és a 

gyermekjóléti szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, pszichiátriai betegek 
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közösségi ellátását és támogató szolgálatot a nagyatádi Rinyamenti Szociális Szolgáltató 

Központ nyújt feladat-ellátási szerződés keretében.Kutason a Révkomáromi János Általános 

Iskola 8 osztályos képzést ad az iskoláskorúak számára. Az iskola tanulóinak összetételére 

jellemző, hogy több mint a diákok fele halmozottan hátrányos helyzetű. A gyerekek majdnem 

fele a környező településekről jár be Kutasra (Beleg, Szabás, Kisbajom). A művelődési ház és 

az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) különböző programokkal várják a település 

lakosságát. A művelődési ház nagyobb befogadó képessége miatt elsősorban bálok, kulturális 

rendezvények megtartására alkalmas, az IKSZT-ben kisebb létszámú programok megtartására 

van lehetőség pl.: baba-mama klub. 

 

I.10. Lábod 

 

Lábod Somogy megye déli részének szép természeti környezetben fekvő települése. A 

községet a 68-as számú főútvonal szeli ketté. A legközelebbi város a 9 km-re fekvő Nagyatád, 

ahonnan jó a vasúti közlekedés, amúgy a községet számos autóbuszjárat érinti. A Lábod 

környéki erdőség csodálatos természeti környezetet alkot, értékes növényvilága és szép 

kirándulóhelyei miatt szívesen keresik fel a turisták. A helybéliek féltve óvják a 100 éves 

hársfacsoportot és a Kiserdő öreg tölgyfáit. Gazdag a vadállomány: a vadászok körében 

különösen híres a gímszarvas, épp ezért érthető, ha a vadászati szezonban jelentősen megnő a 

Lábod környékére látogatók száma. 

 

1870-ben már 133 háza és másfélezer lakosa volt a körjegyzőségi székhelyként működő 

Lábodnak. A kiegyezést követő ipari fejlődés maradandó nyomot hagyott a településen, ahol 

1889-ben megindult a munka a Byss Adolf által alapított keményítő- és dextringyárban, mely 

a környék burgonya feleslegét dolgozta fel. A gyár vízszükségletének kielégítésére a gróf 

artézi kutat fúratott: az 560 méter mély kút naponta 1500 hektoliter 21 C fokos kénes vizet 

adott. A vizet a lakosság főként italként fogyasztotta, de a kiváltságosoknak a kút mellett 

fürdőkabin is épült. Lábodon volt az egyik vasútállomása a megye első helyiérdekű 

vasútjának, amely Barcs és Somogyszob között létesült. Az 1890 szeptembere óta üzemelő 

vonal Barcs - Nagyatád közötti szakaszát 1977-ben szüntették meg gazdaságtalan működése 

miatt.  

 

Lábod környékén a megélhetést hagyományosan a mezőgazdaság és az erdőgazdaság 

biztosította. Az ezredfordulóig elsősorban szövetkezeti formában történt a föld megművelése, 
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az utóbbi időben erőteljesen megnőtt a személyi földtulajdon is. A homokos talaj a 

burgonyának és a gabonaféléknek kedvez. A környező erdőkből jelentős területek kerültek 

magánkézbe, így a tulajdonosok erdőbirtokosságot hoztak létre. A Lábod környéki állami 

erdőterületeket a SEFAG. Zrt. kezeli, és eredményes vadgazdálkodást folytat e területen.  

 

A településen nagyüzemi vágóhíd, olasz érdekeltségű fűrészüzem, német tulajdonú kiszerelő, 

csomagoló üzem, s mintegy 50 magánvállalkozás működik. Az önkormányzat közművesített 

iparterülettel, adókedvezménnyel támogatja a letelepedő vállalkozásokat. A település 

református népiskolájáról a XIX. századtól van feljegyzés, a római katolikusról pedig a XX. 

század első éveiből. A II. világháborút követő esztendőkben az egykori Széchenyi kastély 

adott otthont az iskolának. 1974-ben elkészült egy újabb, korszerű intézmény, amely mintegy 

háromszáz diáknak biztosítja az alapfokú oktatást, míg az óvodában száz gyermek nappali 

foglalkoztatásáról gondoskodnak. 

 

A 60-as években épült művelődési ház otthont ad a községi rendezvényeknek, kluboknak és 

egyesületeknek, s falai között található a falu négyezer kötetes könyvtára, a kábel tv. helyi 

stúdiója is. A községi tűzoltóegyesület 1886 óta működik, de tevékeny közéleti szerepet vállal 

a legényegylet, a hölgykoszorú klub, a labdarugó egyesület, a teniszklub, a kondi klub, a lovas 

klub és a polgárőrség községi szervezete is. Sok vendéget vonz a vadászat, a lovaglás, a 

vidrapark vízi élővilága, a szomszédos erdei iskola. Érdekes látnivaló a Rinya menti táj népi 

építészeti értékeit őrző Tájház, az 1300-as években épült román kori alapokon nyugvó 

temetőkápolna. Túraútvonalak vezetnek a község központjából e látnivalókhoz, de 

valamennyi gépkocsival is megközelíthető. A település neves ünnepe a községi egyesületek 

főzőversennyel egybekötött találkozója.  

 

I.11. Nagyatád 

 

Nagyatád város nevét a török ata (atya) szóból származtatják, de az Ata személynév és 

származékai hazánkban már az Árpád-korban is előfordultak. Az írásos források először 

1190-ben említik az Atád nevet. A tatárjárást megelőzően már falvas településekről szóltak a 

krónikák. Először 1475-ben kapott városi rangot, amikor Mátyás király vásártartási joggal 

ruházta fel. A település forgalmas utak kereszteződésében feküdt, s így élénk kereskedelem 

alakult ki. Egy Bécsben kelt, 1744-es okmány szerint Atád megkapta a szabad királyi 

városoknak járó jogokat. Az 1871. évi XVIII. tc. megszüntette a mezővárosokat, Nagyatád 
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nagyközség lett. A gazdasági élet fejlődését bizonyította a pénzintézetek létrejötte. 1844-től 

Nagyatádi Járási Takarékpénztár, 1872-től Nagyatádi Takarékpénztár és 1909-től 

Néptakarékpénztár is működött. Az 1870-es országgyűlés határozata értelmében Nagyatád 

környékéből járást szerveztek, itt helyezték el a járásbíróságot és a szolgabíróságot. 1890-ben 

megindult a vasúti fővonalhoz csatlakozó helyiérdekű vasút. Megnőtt a polgári lakosság 

száma. 1906-ban az egészségesebb ivóvíz nyerése céljából artézi kutat fúrtak a Széchenyi 

téren. A 403 méter mélységből előtört gyógyvíz, ivó- és fürdőkúrára egyaránt alkalmas. 1906-

ban szép fürdőépületet emeltek a Széchenyi téren. A századfordulón létesített gyárak (1898: 

Berkovits-féle gombkötő és paszomántüzem, 1903: Woolák-féle gomb és zsinórgyár, 1912: 

cérnagyár; valamint nyomda, gépállomás) eredményeként rohamosan nőtt a munkásság 

száma. 

 

A II. világháború súlyos károkat okozott a községben, hónapokig állt itt a front. 1949-től 

újabb nagyarányú bevándorlás indult meg. Új utcák születtek, Bodvica és Kisatád összeépült. 

1962-ben készült el a településfejlesztés szabályozására egy kisebb rendezési terv, mely 

szabályozta a területek felhasználását, a közlekedési és ellátási rendszer, valamint a 

közműhálózat fejlesztését. Felgyorsult a lakásépítés. Új lakótelepek jöttek létre a Hunyadi és a 

Kiszely utcában. A három nagyobb üzem, a Danuvia gépgyár, a cérnagyár és a konzervgyár 

termelése 1970 és 1975 között 14 %-kal nőtt. A hetvenes években 1903 új lakás épült a 

városban, Nagyatád gyors ütemben urbanizálódott. A lakosság létszáma 10 400 főről 12 900 

főre nőtt. 

 

Az intenzív fejlődés eredményeként, 1971. április 25-én történelme során harmadszor is 

várossá nyilvánították Nagyatádot. A Hild-érmes Nagyatádon dinamikus, tervszerű 

településfejlesztés indult meg, megőrizve a város ligetes-parkos szerkezetét. Jó példája ennek 

a városközpont folyamatos beépülése, a középületek rekonstrukciója, új kereskedelmi 

létesítmények átadása. A Nagyatádi Kórházat 1976-ban adták át, mely azóta biztosítja a járó- 

és fekvőbeteg ellátást három járásra - Nagyatád, Barcs, Csurgó - kiterjedően. A kilencvenes 

évek derekán új városfejlesztési időszak indult Nagyatádon. A város teljes területén kiépült a 

szennyvízcsatorna-hálózat, korszerűsítették a közvilágítást, helyi autóbuszjáratok indultak. 

1996-ban a Szent Flórián téren új épületben folytathatta tevékenységét a Városi Tűzoltóság. 

1997-ben indult a városi televízió csatorna, a teljes körű kábelrendszeren gyakorlatilag 

minden családhoz eljuthatnak az aktuális információk. 
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2000-ben átadták a Városi Sportcsarnokot melyben kézilabda-, röplabda-, kosárlabda- és 

teniszpálya is található, de egyéb teremsportok rendezésére is alkalmas. Tovább javultak a 

szociális és egészségügyi ellátás feltételei is, új Egészségügyi Központ létesült. A tűzoltóság 

régi épületéből Szociális Szolgáltató Központot alakítottak ki, ebben kapott helyet a 

Gyermekvédelmi és Családsegítő Központ. Közvetlenül mellette alakították ki a Naplemente 

Idősek Otthonát. 2002-ben adták át a Fészek Szociális Szolgáltató Központot a 

mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők számára. A város gazdaságának fejlesztését 

szolgálja a teljesen közművesített 18 hektáros Ipari Park. Az elmúlt tíz évben nyílt meg a 

Penny Market, Supermarket, Lidl, kialakításra került a Torma Üzletház, és nyílt egy SPAR 

valamint egy TESCO áruház is. A városban bölcsődei gondozás, óvodai nevelés, általános 

iskolai nevelés-oktatás folyik. Két intézmény – a Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 

Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint a Kaposvári SZC Nagyatádi 

Szakképző Iskolája – ad lehetőséget a járás területén élő fiatalok középfokú tanulmányainak 

elvégzésére. 

2013. január 1-jétől a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi járási Hivatala látja el a 

megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatokat, biztosítja az 

ezekkel kapcsolatos ügyintézéseket Nagyatádon és a járásban élők számára. 

Nagyatád ma minden szempontból (közigazgatás, gazdaság, kultúra, oktatás, egészségügy) 

vezető szerepet tölt be a Nagyatádi járásban. 

 

I.12. Nagykorpád 

 

A község történelme egészen a honfoglalásig nyúlik vissza a feltevések szerint: a határában 

ugyanis honfoglalás kori erődítmény állhatott. Nagykorpád neve először Corpad-ként fordult 

elő az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben. Nagykorpád később a Hunyadiak, aztán a Sina, 

majd a Mándy család tulajdonába került, akik felvirágoztatták a települést. Szeszgyárat 

telepítettek, malmot építettek és elkészült a vasút is. 1898-ban alakult meg itt a 

hitelszövetkezet, ekkor már felépült a református és községi népiskola, s a XX. század első 

évtizedeiben olvasókör és lövészegylet működött. A török hódoltságot követő időkben a 

lakosság többsége áttért a református vallásra, 1634-ben Szabással közösen tartottak el egy 

prédikátort. Hosszú huzavona után, 1765-ben engedélyezték a templom használatát is.  

 

A II. világháború alatt Nagykorpád éppen a frontvonalba esett, így a lakosságot 1944 utolsó 

napjaiban kitelepítették, s csak majdnem négy hónappal később foglalhatták el ismét a 
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menekülők a jelentősen megrongálódott otthonaikat. Évtizedek múltán 1990-ben méltóképpen 

emlékeztek a háború áldozataira: 33 katonának és 15 polgárnak emlékművet állítottak a falu 

szívében. A település intézményei az 1969-es körzetesítést követően Lábodhoz kapcsolódtak 

közigazgatásilag, s a rendszerváltást követő első választások után jött létre itt a Körjegyzőség, 

majd a Polgármesteri Hivatal.  

 

Nagykorpád község a Dél-dunántúli Régióban, Somogy megyében, Belső- Somogy déli 

résszén, a megyeszékhelytől-, Kaposvártól 44 kilométerre-, délnyugatra fekszik, a Nagyatádi 

járásban. Lakossága 2012-ben 616 fő volt. Legközelebbi vasútállomás a 8 kilométeres 

távolságban lévő Kutason van, az autóbusz közlekedés megfelelő. Nagykorpádon alsó 

tagozatos általános iskola, napközi otthonos óvoda, könyvtár, orvosi rendelő, 

fiókgyógyszertár működik. Az éghajlat egyaránt kedvez a mezőgazdaságnak és az 

állattenyésztésnek, a községet körülvevő erdőkben értékes vadállomány él. A község 

határában 50 fokos termálvizet találtak, de a megfelelő fejlesztések elmaradása, hiánya 

kihasználhatatlan.  

 

A közigazgatási teendőket Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő- testülete látja 

el. A testület munkáját állandó meghívottként az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal- 

Kirendeltség- munkatársai segítik. 2013. március 1-től az önkormányzati rendszer átalakítását 

követően együttműködési megállapodást kötöttek Lábod- Háromfa- Görgeteg- 

Rinyaszentkirály (2013. április 1.)- Rinyabesenyő- Nagykorpád községek önkormányzatai, 

így Lábod Közös Önkormányzati Hivatal- Nagykorpádi Kirendeltség néven dolgoznak tovább 

a község lakói érdekében. Az önkormányzat tagja a Rinyamenti Kistérségi Többcélú 

Önkormányzati Társulásnak. Az együttműködés kiterjed a szociális ellátás, az orvosi ügyelet, 

belső ellenőrzés, logopédiai ellátás feladataira. Az együttműködés élő és aktív, a jelenlegi 

törvényi szabályozásnak megfelelően a Társulás munkaszervezeti feladatait a Nagyatádi 

Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, amely javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik Nagykorpád Község Önkormányzata felé. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

fő feladata a kisebbséghez tartozók érdekképviselete, nemzetiségi kultúra ápolása, 

hagyományok őrzése, felelevenítése, öntudat erősítése. A kisebbségi önkormányzat a Községi 

Önkormányzattal való együttműködése megfelelő, amely leginkább a közmunkaprogram 

szervezésén keresztül valósul meg. Részt vállalnak a községben megrendezésre kerülő 
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gyermeknapi, farsangi rendezvényeken, a falunap szervezésében és támogatásában. Az 

Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai mellett csak pályázati úton szerzett 

támogatásokkal tud önként vállalt feladatokat ellátni. Kötelezően ellátandó feladatai közül is 

több feladatot a Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás keretében lát el, így a szociális 

ellátások, orvosi ügyelet.  

 

Az Önkormányzat a település üzemeltetési feladatok ellátásánál a biztonságos, jó színvonalú 

szolgáltatások, valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó munka feltételeinek 

megteremtésére törekszik. Ivóvíz szolgáltatás mindenki számára biztosított. A település saját 

kúttal rendelkezik, a szolgáltatást a KAVÍZ Zrt.-vel kötött szerződés alapján biztosított. A 

közvilágítás folyamatos működése, karbantartása megoldott a faluban, amely szintén az 

Önkormányzat feladatai közé sorolt tevékenység. Az elmúlt években rekonstrukciós, és 

karbantartási keretösszegből jelentős összeget fordított az KÖZVIL Zrt. a villanyhálózat 

javítására, fenntartására, üzembiztonság javítására. Nagykorpádon a lakossági kommunális 

hulladék gyűjtése és kezelése megoldott a ZÖÖD Kft- vel kötött szerződés alapján, amit 

szelektív hulladékgyűjtés egészít ki. A településen helyi kábeltelevízió működik. A 

belterületen a szilárd burkolatú utak aránya 100 %-os. Belterületen kiépített utak 2 km, 

gyalogút és járda 5 km. A faluból a környező települések helyközi autóbuszjárat 

igénybevételével érhetők el. 

 

I.13. Ötvöskónyi  

 

Ötvöskónyi a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megyében, Belső-Somogy déli részén, a 

Balatontól 70 km-re fekvő település. Ötvöskónyi a 68-as főút mentén fekszik, Nagyatádtól 8 

km-re, a megyeszékhelytől, Kaposvártól 41 km-re. A falu eredetileg a királyi udvarnokok 

birtoka volt, 1332-ben már plébániával rendelkezett, majd a segesdi uradalomhoz tartozott. 

Négy vízimalom is működött a környéken, s a település nevét a XIV. században említették 

először a krónikák. A második világháború után még csak Nagyatáddal kötötte össze kövesút 

a községet, ám már akkor is volt vasúti megállója, kialakultak az igazgatási és oktatási 

intézmények. Az első termelőszövetkezet 1949-ben alakult, a XX. század derekától óvoda és 

nyolc osztályos általános iskola működött Ötvöskónyiban. Érthető, hogy a 68-as főút kiépítése 

jelentős fellendülést jelentett, a jó megközelíthetőség vonzóvá tette a megtelepedők számára, s 

hamarosan megindultak az építkezések. Ötvöskónyit 1976-ban Nagyatádhoz csatolták, és ezt 

követően Nagyatádra került át az iskola felső tagozata is. A nyolcvanas évek végén kezdődtek 
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csak el olyan beruházások, mint a vezetékes ivóvíz kiépítése, az iskola és a könyvtár 

felújítása.  

 

A helyi lakosság 1994-ben az önállósodás mellett döntött, majd három évvel később 

Segesddel alakítottak körjegyzőséget. A külterületi települések – Töröktanya, Petenye, 

Szarkástó, Szentkereszt – az évek során lakatlanná váltak. A kertvárosi képet mutató faluban 

két templom szolgálja a katolikus és református hívőket. Ez utóbbi templomkertjében 

található a háborúban elesett katonák emlékműve, melyet nemrég újítottak fel. Műemléki 

védettséget élvez a Nepomuki Szent János szobor, a régi kastélyt pedig a nagyatádi kórház 

hasznosítja, s tartja fenn. Az óvoda szép környezetben, felújított belső térrel és gondozott 

külsővel várja nap mint nap az apróságokat. A lakosság 33 százaléka cigány nemzetiségű, az 

önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására. Farkas 

László 2001-ben költözött a faluba, aki egy újabb nevezetességgel gyarapította a község 

látványosságait. Közvetlenül a főútvonal mellett megalkotta a „Könnyező Mária” szobrot, 

melyet mindenki láthat, aki a 68-as úton közlekedik. A két és fél méter magas szökőkutas 

szobrot 2002. március 15-én avatták fel.  

 

Az utóbbi években több jelentősebb változás is történt a faluban. A község újabb utcája, a 

Vasvári utca kapott szilárd burkolatot 2003 őszén. Felújításra került a közösségi ház is, 

sikeres pályázat révén. A közigazgatási feladatokat Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5 

tagú képviselő-testülete látja el. A döntés-előkészítés a szociális és pénzügyi bizottság 

feladata. A községben roma nemzetiségi önkormányzat működik, mely javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik Ötvöskónyi Község Önkormányzata felé. Az Ötvöskónyi Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat szerepe legfőképpen a közmunkaprogram szervezésében 

nyilvánul meg.  

 

Az önkormányzat feladata a közvilágítás folyamatos működtetése és karbantartása, mely 

biztosított a településen. A lakossági kommunális hulladék gyűjtése megoldott a faluban, az 

önkormányzat e területén önként vállalt feladatként, a szemétszállítás teljes költségét 

átvállalja a lakosságtól. A szűkös anyagi források és lehetőségek azonban előrevetítik e 

költségek lakosságra való áthárítását.  
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I.14. Rinyabesenyő 

 

Kelet-Belső-Somogy nagy összefüggő erdőkkel borított területén a Görgetegi-Rinya-patak 

völgyében fekszik ez a 259 fős település. A 68-as út mentén fekvő Lábod községből vezet az 

út Rinyabesenyőbe. Ezek az erdők olyan híres nagyvadakat rejtenek, amelyekről minden 

vadász álmodik. Az ország legszebb gímszarvas állománya e vadban gazdag erdőben 

található.  

 

A belső-somogyi bükkösök öreg fáiról legendák keringtek, melyek közül mára alig néhány 

példány maradt. Az egykori bükkös maradványát ma a Sefag Rt. Lábodi Erdészete szigorúan 

védett erdőként kezeli. Az idelátogatónak érdemes felkeresni az erdészeket, akik sokféle 

érdekes fát tudnak mutatni a területen, például az 1898-ben telepített ún. Sissi fákat, melyeket 

a meggyilkolt Erzsébet királyné emlékére ültettek.  

 

A falu érdekessége, hogy a honfoglalás környékén betelepülő besenyők - a neve is mutatja - 

által lakott település volt. Első írásos említésével az 1332-37-es pápai tized-jegyzékben 

találkozhatunk. A török hódoltság idején elnéptelenedett és csak lassan növekedett a 

népessége. A 19. század közepére közel 500 lakosa volt. A falu katolikus lakossága a század 

végén templomot építetett. A neogótikus stílusú templom ma műemlék jellegű épület A 

Rinyabesenyő - a többi Besenyő nevű településtől való megkülönböztetéstől - elnevezést 

1907-ben vette fel.  

A település a 80-as évekig őrizte önállóságát. Művelődési háza, könyvtára, 

termelőszövetkezete volt. Az infrastruktúrája is fejlődött az időtájt (áram, szilárd útburkolat). 

A rendszerváltás óta folyamatosan veszítette el önálló intézményeit, szolgáltatások szűntek 

meg. Mára Lábodra járnak már az iskolás korú gyerekek, és a szolgáltatások többsége is a 

szomszédos nagytelepülésen található. A településen csupán az óvoda és a könyvtár működik. 

 

I.15. Rinyaszentkirály  

 

A régészek szerint vélhetően már az államalapítás idején is lakott volt a település környéke, 

bár Rinyaszentkirály neve S. Rege alakban az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben maradt fenn 

először. Akkoriban már plébániával rendelkezett. 1451-ben Zenthkyralként említik az iratok. 

1785-ben 271-en lakták a települést. A XIX. század első felének népességnövekedése a 

fellendülést jelzi, amit az 1850-es adat mutat: ez idő tájt 1799 lakost jegyeztek fel. A 
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századfordulót követően olvasókör, egyletek alakultak, hitel- és Hangya-szövetkezet jött létre, 

katolikus és református népiskola működött. Három vendégfogadó várta a betérőket, a 

cipésztől a fényképészig tucatnyi mesterember dolgozott. Volt már posta a településen, a 

vasút pedig a közeli Görgetegről vált elérhetővé. Az első világháborúba 164 katona vonult be 

a faluból, közülük tizenhatan hősi halált haltak.  

 

A II. világégésben újból meghozta a közösség a maga véráldozatát, az elesettek tiszteletére a 

temetőben állítottak emlékoszlopot, s minden év első júniusi vasárnapját az emlékezésnek 

szentelik. Az 1990-es választások alkalmával Rinyaszentkirály megalakította saját 

önkormányzatát, s közös körjegyzőséget alkot Görgeteggel. A faluban az utóbbi éveket a 

fellendülés jellemezte, új házak épültek, felújították a közintézményeket, növelték a burkolt 

utak hosszát. A művelődést a fiókkönyvtár és egy klubhelyiség szolgálja, a sportéletet 

elsősorban a labdarúgás jelenti. Az egészségügyi ellátás megoldott, a falu kereskedelmi 

szolgáltatásai megfelelőek, ez utóbbit többnyire vállalkozások biztosítják. A megélhetést ma 

is elsősorban a mezőgazdaság adja, de a jó munkaerő a közeli erdőgazdaságnál és 

vadgazdálkodónál is kelendő. 

 

Rinyaszentkirály község a Somogy Megye déli részén található, melynek neve is jelzi 

közvetlen kapcsolatát a Rinya- patakkal. A 68-as útról Görgetegen keresztül közelíthető meg. 

A község a Nagyatádi járáshoz tartozik, de nincs messze a „határváros” Barcs sem. A vasúti 

közlekedés szintén e két városból oldható meg, ahová autóbusszal lehet eljutni. A falut egyik 

oldalról erdők határolják, a vidék vadban gazdag, a másik oldalon halastavak övezik. Az 

éghajlat egyaránt kedvez a mezőgazdaságnak, erdőgazdaságnak és az állattenyésztésnek, a 

községet körülvevő erdőkben értékes vadállomány él. 

 

A közigazgatási teendőket Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

látja el. A testület munkáját állandó meghívottként az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal- 

Kirendeltség- munkatársai segítik. 2013. március 1-től az önkormányzati rendszer átalakítását 

követően együttműködési megállapodást kötöttek Lábod- Háromfa- Görgeteg- 

Rinyaszentkirály (2013. április 1.)- Rinyabesenyő- Nagykorpád községek önkormányzatai, 

így Lábod Közös Önkormányzati Hivatal- Nagykorpádi Kirendeltség néven dolgoznak tovább 

a község lakói érdekében, mivel a településen nincs önálló önkormányzati hivatal. 

Önkormányzatunk tagja a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak. Az 

együttműködés kiterjed a szociális ellátás, az orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, logopédiai 
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ellátás feladataira. Az együttműködés élő és aktív, a jelenlegi törvényi szabályozásnak 

megfelelően a Társulás munkaszervezeti feladatait a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal látja el. 

A településen ma Nemzetiségi Önkormányzat működik, amely javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik Rinyaszentkirály Község Önkormányzata felé. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat fő feladata a kisebbséghez tartozók érdekképviselete, nemzetiségi kultúra 

ápolása, hagyományok őrzése, felelevenítése, öntudat erősítése. A kisebbségi önkormányzat a 

Községi Önkormányzattal való együttműködése megfelelő, amely leginkább a 

közmunkaprogram szervezésén keresztül valósul meg. Részt vállalnak a községben 

megrendezésre kerülő gyermeknapi, farsangi rendezvényeken, a falunap szervezésében és 

támogatásában. Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai mellett csak pályázati úton 

szerzett támogatásokkal tud önként vállalt feladatokat ellátni. Kötelezően ellátandó feladatai 

közül is több feladatot a Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás keretében lát el, így a 

szociális ellátások, orvosi ügyelet.  

 

Az Önkormányzat a település üzemeltetési feladatok ellátásánál a biztonságos, jó színvonalú 

szolgáltatások, valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó munka feltételeinek 

megteremtésére törekszik. Ivóvíz szolgáltatás mindenki számára biztosított. A település saját 

kúttal rendelkezik, a szolgáltatást a DRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján biztosított. A 

közvilágítás folyamatos működése, karbantartása megoldott a faluban, amely szintén az 

Önkormányzat feladatai közé sorolt tevékenység. Az elmúlt években rekonstrukciós, és 

karbantartási keretösszegből jelentős összeget fordított az KÖZVIL Zrt. a villanyhálózat 

javítására, fenntartására, üzembiztonság javítására. Rinyaszentkirályon a lakossági 

kommunális hulladék gyűjtése és kezelése megoldott a NETA- Pannónia Kft- vel kötött 

szerződés alapján, amit szelektív hulladékgyűjtés egészít ki. A településen helyi 

kábeltelevízió működik.A belterületen a szilárd burkolatú utak aránya 100 %-os. Belterületen 

kiépített utak 1 km, gyalogút és járda 3 km. A faluból a környező települések helyközi 

autóbuszjárat igénybevételével érhetők el. 

 

I.16. Segesd 

 

A települést 1193-ban említik először írásos emlékek Sequest néven, később előfordul Segest, 

Següsd majd Segesd alakban is. A középkorban a mai megye területén két megye volt: 

Somogy és Següsd. II. Endre feleségének, Jolántának adta hozományul Següsd megyét, mely 

időnkénti megszakításokkal később is a királynék szolgálatában állt, egészen 1395-ig. A 



33 
 

faluban 1215-ben már jelentős templom állt. A XIV. században városi címet kapott a 

település. Jelentős volt az ipara, a kereskedelem a nagy vásártereken összpontosult.  

 

A segesdi kolostorban kezdte meg működését a megye első patikája 1769-ben. A XX. század 

elején gróf Széchenyi Bertalannak virágzó nagybirtoka volt Segesd környékén. A 

mezőgazdaság és az állattenyésztés ekkor virágzott, sorra alakultak a hitel-, a fogyasztási- és a 

tejszövetkezetek, 1899-ben már óvoda is működött a településen. A faluban az önálló tanács 

1950-ben alakult meg. A két községet 1952-ben egyesítették, ebben az időben szerveződtek a 

termelőszövetkezetek.  

A község jelentős fejlődésen esett át a rendszerváltást követő évtizedben. Segesd a 

csatornahálózat kivételével – melynek megvalósítása jelenleg van folyamatban – teljesen 

összkomfortos lett, s az elmúlt években több olyan beruházás is megvalósult, amelyek 

nemcsak a település arculatát szépítették meg, de a lakosság komfortérzetét is javították. Ilyen 

volt a gázberuházás, a közvilágítás korszerűsítése, a csillagpontos kábeltévéhálózat és a 

tornaterem felépítése, valamint elkészült a tűzoltószertár, a sportöltöző, 2000-ben felavatták a 

Helytörténeti Múzeumot, 2010-ben pedig a Szociális Szolgáltató Központ került átadásra. 

 

Segesd a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megyében, Belső-Somogy déli részén, a 

Balatontól 60 km-re fekvő település. Segesd a 68-as főút mentén fekszik, Nagyatádtól 13 km-

re, a megyeszékhelytől, Kaposvártól 42 km-re. A közigazgatási feladatokat Segesd Község 

Önkormányzatának 7 tagú képviselő-testülete látja el. A döntés-előkészítés a szociális és 

pénzügyi bizottság, valamint az ügyrendi és településfejlesztési bizottság feladata. A 

községben roma nemzetiségi önkormányzat működik, mely javaslattevő jogkörrel rendelkezik 

Segesd Község Önkormányzata felé. A Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

szerepe legfőképpen a közmunkaprogram szervezésében nyilvánul meg. Az önkormányzat 

feladata a közvilágítás folyamatos működtetése és karbantartása, mely biztosított a 

településen. A lakossági kommunális hulladék gyűjtése megoldott a faluban, az önkormányzat 

e területén önként vállalt feladatként, a szemétszállítás teljes költségét átvállalja a lakosságtól. 

A szűkös anyagi források és lehetőségek azonban előrevetítik e költségek lakosságra való 

áthárítását.  
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I.17. Somogyszob 

 

Somogyszob az Árpádok korában a királynéi Següsd vármegyéhez tartozott. Az első írásos 

emlékek 1295-ben említik, ekkor László comesnek adományozták. Történelme során sokszor 

cserét gazdát, nevet (Zoob, Poss, Zob, Szob) és változott a település helye is. Három 

történelmi egyháznak van temploma. A katolikus templomot 1779-81-ben, a reformátust 

1788-ban, az evangélikust 1938-ban építették. A lakosság főleg földművelésből élt. A jelentős 

változást az 1870. évi XIII. tc. hozta. Ekkor engedélyezték a Dombóvár – Zákány vasútvonal 

megépítését, melyhez 1892-1893-ban megépült a barcsi és balatonszentgyörgyi szárnyvonal. 

Ezzel vasúti csomóponttá vált Somogyszob. Megnövekedett a lakosság létszáma, az addigi 

református és evangélikus többséget nagyobbrészt katolikus váltotta fel. Erős gazdasági 

fejlődésnek indult, melynek hatására 1901-ben körjegyzőségi székhely lett. 1908-tól a 

település neve Somogyszob. 

 

A vasutat követő fejlődésnek köszönhetően megnőtt az iparosok, kereskedők száma, vele 

együtt a lakosság életszínvonala – megélénkül a közösségi és kulturális élet. Sorra alakultak 

az egyesületek, a körök falujává vált a község. 1902-ben alakult a Polgári Olvasókör, 1914-

ben megszervezik az Iparos Kört. 1912. januárjától a somogyszobi uradalom gazdája 

Hohenlohe Oeringen Kraft Keresztély Ujest herceg. A község 8314 kat. h. területéből 5556 

kat. h. volt az övé. 1924-ben alakult az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 1926-ben a Vasutasok 

Köre, 1939-ben a Somogyszob Vasutas Sportegyesület. 

 

A második világháborút követően 1952-ben kapott Somogyszob villanyvilágítást. Ekkor 

kezdte meg működését a Napköziotthonos Óvoda is. A község új Általános Iskolája 1959-ben 

épült. 1970-ben megalakult a Törpevízmű Társulat a vezetékes ivóvíz kiépítésére.1997-ben a 

vezetékes gázellátásba is bekapcsolódott a település. 2000. évben megkezdődött a 

csatornahálózat kiépítése, 2003-ra teljes körű infrastruktúra hálózat épült ki a község egész 

területén. 

 

2007. január 1-től Somogyszob – Bolhás – Kaszó községek közös körjegyzőségben látták el a 

település működtetés és fejlesztés feladatait. A Somogyszob - Kaszó - Bolhás Körjegyzőség 

jogutódja 2013. január 1. napjától a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal. 

Somogyszob Somogy megye középső tájegységében, a Nyugat-Belső-Somogy kistájegységén 

helyezkedik el. Közepes nagyságú település, mely a nagyatádi központú Rinyamenti 
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Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagja. Somogyszob – Bolhás – Kaszó községek 

vonatkozásában közös önkormányzati székhely.Közlekedési kapcsolatai, különösen vasúti 

vonatkozásban kiválóak, de a közúti kapcsolatai sem rosszak. Területe sík, enyhén hullámos 

felszínű. Talaja gyengén közepes termékenységű erdőtalaj. Elsősorban mező- és 

erdőgazdasági jellegű település, de meghatározó a közlekedés, az ipar és a szolgáltatás 

szerepe is. 

 

Somogyszob közigazgatási területe 48,02 km
2
, melyből a belterület 1,812 km

2
. Külterületi 

lakott hely: Nagybaráti puszta. A bővülő és erősödő, elsősorban agrárvállalkozások mellett 

továbbra is jellemző a tőkeszegény környezet. Döntően a mező-, erdő- és vadgazdálkodás, 

valamint az utóbbi időben a turizmus a meghatározó. A kedvező közlekedési adottságok miatt 

a munkaerő nagy részének foglalkoztatása a közeli településeken biztosított. Jelentős 

vállalkozások és foglalkoztatók: a Nagybaráti pusztán található állattenyésztéssel és 

mezőgazdasággal foglalkozó Claessens Group, az erdőgazdálkodási tevékenységet ellátó 

Mocz és Társa Magánerdészet Kft., HM Kaszó Zrt., az önkormányzat, a MÁV. A bejelentett 

egyéni vállalkozók száma 80 fő. 

 

Az orvosi ellátást vállalkozó háziorvos végzi. A Védőnői Szolgálat működése megoldott. A 

gyógyszertárat vállalkozó gyógyszerész működteti. Az Idősek Klubja megszűnése után a 

szociális ellátó rendszer, valamint a szakfeladatokat ellátók és a közösségi civil szervezetek 

számára biztosít helyet. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátása a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központtal történő megállapodással rendezett. A szakfeladatok 

működtetése egy intézménybe történő összevonással előnyösebb lehetne az önkormányzat 

számára. 

 

A kultúrház felújítása hangtechnikai és eszközfejlesztéssel együtt megtörtént. A községi és 

iskolai könyvtár az elmúlt időkben összevonásra került, elhelyezése az iskolában megoldott. 

A Klubok Háza a civil szervezetek részére biztosít állandó helyet. A felújított sportöltöző a 

Somogyszobi Vasutas Sportegyesületnek biztosít helyet. A közellátást nyújtó intézmények – 

kiskereskedelmi és vendéglátó egységek – felújítása az elmúlt években megtörtént, az ÁFÉSZ 

működtetésével, illetve magánvállalkozásban működnek. 

 

Vasúti közlekedés szempontjából a Budapest – Dombóvár – Gyékényes – Rijekai E71 

nyomvonal, a Somogyszob – Nagyatád, Somogyszob – Balatonszentgyörgy szárnyvonalak 
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kedvező helyzetbe hozzák a település lakóit. A közúti közlekedést a településen áthaladó 

6814-es Nagyatád – Somogyszob – Segesd állami út és az erre csatlakozó gyűjtő és kiszolgáló 

utak biztosítják mind belterületen, mind pedig a 68-as út megközelítése szempontjából. A 

település 27 utcájából 2 nem aszfalttal ellátott. Útjaink állapota a részbeni aszfaltozásnak 

köszönhetően jónak mondható. A járdák esetében a felújításuk elkerülhetetlen (Rákóczi, 

Kossuth, Eötvös és Szent Imre utcákban a járdafelújítás megvalósult). 

 

A település számára biztosított a kétoldalú betáplálás. Az áramellátási zavarokat okozó 

transzformátorok cseréje megtörtént. A villamos hálózat vasbetonoszlopos állapota megfelelő. 

A közvilágítás korszerűsítése megtörtént.A település vízellátását egy mélyfúrású kút 

biztosítja, a vizet tisztítani kell. A magas vas- és magántartalom a vastalanító megépítésével a 

megengedett határérték alatt van. A jelenlegi állapotban két kút biztosítja a szükséges 

vízmennyiséget, a megfelelő tároló kapacitást pedig egy 100 m
3
-es acéltorony biztosítja. A 

vízhálózat hossza 11,5 km, a főnyomócső 150-es, az elosztó hálózat pedig 80-as 

azbesztcement csővel van szerelve. A 40 éves eternitcsöves vezetékhálózat cseréje és 

kiváltása szükséges. 

 

A település rendelkezik 220 m
3
/nap kapacitású szennyvíztisztítóval, melyet 440 m

3
/napra 

lehet fejleszteni, II. tisztítási fokozattal. A telep befogadója a Hegyaljai árok, az elmúlt 

években ennek karbantartása megtörtént. A szennyvízhálózat a település egészén kiépítésre 

került. A szennyvíztisztító felújítása indokolt. Somogyszob területén 1997. óta biztosított a 

vezetékes gázellátás. A kiépített hálózat a várható bővítéseket és az igényeket elbírja. A 

megbízható szélessávú internethálózat, valamint a lakosság tájékoztatását szolgáló helyi 

képújság rendelkezésre áll. 

 

I.18. Szabás 

 

Szabás nevét az 1332-1337 évi pápai tizedjegyzék említette először. Ekkor már népes 

település lehetett, mivel már egyháza is volt. Neve Zabas alakban 1395-ben is szerepelt. A 

tatárjárás idején a falu mellett vezetett a Szigetvárt Segesddel összekötő ún. szenes út. 1395-

ben a Batthyányak birtoka volt. A 17. század végén tűzvész pusztította a települést, majd a 

Rákóczi-szabadságharc után népesült be újra főként református vallású betelepülőkkel. A 20. 

század elején báró Tallián Dénes és özvegy Somogyi Gyuláné volt itt a nagyobb birtokos. 

Báró Tallián Dénesnek régi kúriája és szép kastélya is volt itt. A kastélyt Tallián János 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1332
http://hu.wikipedia.org/wiki/1337
http://hu.wikipedia.org/wiki/1395
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Segesd
http://hu.wikipedia.org/wiki/1395
http://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_csal%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
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építtette 1840 táján, ahol boldog családi életet élt, gyarapította birtokait és fejlesztette 

gazdaságát. A 20. század elején két téglagyár és egy gőzmalom adott a helybélieknek munkát. 

 

A kastélyt a második világháború utáni államosítások után 1955-ig magtárként és 

terménytárolóként használták. Mára a múltból megmaradt építészeti emlékeket társadalmi és 

gyógyászati célra hasznosítják. A Tallián-kúriába költözött a községháza, a kastély 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézeteként, míg a Fekete Aladár kastélyában a művelődési 

ház működik. Szabás község a Dél-Dunántúli régióban, Somogy megye dél-középső részén, a 

megyeszékhelytől – Kaposvártól – 40 km-re, Nagyatádtól 18 km-re a Rinya patak mentén 

helyezkedik el. A település közigazgatási területe 18,11 ha, ebből belterület 12 ha, külterület 

6,11 ha. A település főként mezőgazdasági jellegű. Szabás községben jellemző gazdálkodási 

tevékenység a szántóföldi növénytermesztés (búza, kukorica, napraforgó) és a 

kertgazdálkodás. A község rendelkezik kiépített ivóvízhálózattal, villanyhálózattal, vezetékes 

telefonhálózattal kiépített kábeltévé rendszerrel. A hulladékszállítás hetente történik, a 

településen van lehetőség a kihelyezett konténerek segítségével szelektív hulladékgyűjtésre is.  

A szennyvízhálózat kiépítése még nem valósult meg. A településen három élelmiszerbolt 

működik. 

 

Szabás község közigazgatási teendőit Szabás Község Önkormányzatának képviselőtestülete 

látja el a Jegyző és Aljegyző segítségével. A képviselő testületnek 5 tagja van és a 

munkájukat segíti külsős alpolgármester is. A község a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal 

egyik kirendeltsége, mely Kutas központtal működik. A Közös Hivatal többi kirendeltsége 

Kutas, Kisbajom, Tarany és Bakháza. A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat is 

működik. Fő feladatuk a nemzetiséghez tartozók érdekképviselete, a nemzetiségi kultúra 

ápolása, a nemzetiségi hagyományok felelevenítése, őrzése, öntudat erősítése. Az 

Önkormányzat egyes kötelező feladatait nem önállóan oldja meg. Az orvosi és védőnői 

ellátást Kutas, Kisbajom és Beleg településekkel közösen látja el. A családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat és az idősek házi gondozása a Rinyamenti Kistérségi Többcélú 

Önkormányzati Társulás keretein belül valósul meg helyben. Szabás községben 2010-ig 

kismértékben nőtt a lakosság, majd 2011-től nagymértékben csökkent. 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1840
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1955
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I.19. Tarany 

 

A község Nagyatádtól 8 km-re délnyugatra a Rinya-patak völgyében található. A település 

létezéséről először a 15. századból származó oklevelekről értesülhetünk. Régen a falun 

keresztül vezetett a Szigetvárt Nagykanizsával összekötő postaút. A 17. század végén 

költöztek ide a Muravidékről a vendek, akik közel kétszáz éven keresztül őrizték sajátos 

kultúrájukat, identitásukat. A vendek katolikus vallásúak voltak, akik betartották egyházuk 

előírásait és amíg nem épült meg templomuk addig minden vasárnap és ünnepnap gyalog 

mentek a nem oly távoli Berzencére.  

 

A település birtokosa a 18. század harmincas éveitől a Festetics család volt, és Festetics 

Kristóf rendelte el a katolikus templom építését, mely 1763-ban készült el. A templom 

büszkeségei a Dorffmaister István festette freskók. A 20. század elején sokan kivándoroltak 

Amerikába, az ő leszármazottaik közül többen visszatértek a faluba.  

 

A község életében a második világháború után nagy változások történtek, megépült a 

községet Nagyatáddal összekötő kövesút és a templomtorony (1949.), megindult a 

buszközlekedés (1957), befejeződött a falu villamosítása (1959), orvosi rendelő, művelődési 

ház épült, felújították és bővítették az óvodát, iskolát, tanácsházat, kiépítették a vízhálózatot. 

Az 1960-as években termálvizet találtak, melyre egy kis fürdőt létesítettek és kertészetet 

fűtöttek vele. A természeti kincs ma parlagon hever és várja potenciális hasznosítóit, szociális 

gazdaságfejlesztő projektek szempontjából is kiváló erőforrás. 

 

Taranyban a megélhetést mindig a mezőgazdaság adta, bár Nagyatád iparosítása során 

többeknek a városban sikerült megteremteni megélhetésük alapjait. Az elmúlt évtizedben 

viszont egyre többen költöznek vissza a faluba és többen próbálkoznak megélni a 

mezőgazdaságból. A településen élénk hagyományörző-kulturális tevékenység folyik. A 

hagyományőrző néptánc együttes, férfidalkör, nyugdíjas asszonykör a helyi művelődési 

otthonban működik.  

 

Az oktatási, szociális és egészségügyi ellátása jól kiépített a falunak. Nyolc osztályos iskolája 

mellet a gyermekjóléti szolgálat intézménye is Tarany székhellyel látja el feladatát Háromfa 

és Bakháza településen is. A falu egészségügyi ellátását helyben háziorvos látja el.  
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Érdekesség a „szőlőhegy" és a „Taranyi Buncek"-ként emlegetett szőlőfajta, a belőle és egyéb 

szőlőfajtákból készült borok a táj borversenyein is elismerést érdemeltek ki a gondos és 

hozzáértő gazdáknak köszönhetően. A mintegy 300 présház a régi és új a régi és az új építési 

stílust ötvözik. A következő évek fejlesztése között szerepel a Taranyt Vízvárral összekötő út 

megépítése. A mindössze 4 km-es útszakasz megépítésével összeköttetést lehetne teremteni a 

Dráva felé, valamint megszűntetné a település elzárt helyzetét.  
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II. A Járási Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (JEP HE) 

 

II.1. Jogszabályi háttér bemutatása 

A programterv készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása  

A Járási Esélyteremtő Programterv elkészítését Magyarország Alaptörvénye XV. cikkének, az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvény 

(továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A programterv 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 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. 

A járás településeinek esélyegyenlőségi stratégiáinak illeszkedniük kell nem csak a hazai 

jogszabályi környezethez, hanem az EU-s és hazai releváns stratégiákhoz is, melyek az 

alábbiak: 

 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben 

megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi 

gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja a válság 
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leküzdése, az uniós növekedési modell hiányosságainak megszüntetése, és az 

intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételei megteremtése. 

 Nemzeti reformprogramok jelentik az Európa 2000 stratégia megvalósításának 

legfontosabb eszközeit tagállami szinten. 

 A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 

2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 

2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység 

elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás – politikát helyezi középpontba, 

emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztésére irányuló folyamatok 

megelőzése. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó 

problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek 

– hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben 

történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás 

szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és 

foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, 

közigazgatási elképzelésekre. 

 A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az 

indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a 

gyermekek fejlődési esélyeit. Minden gyerekre kiterjed, de azoknak a gyerekeknek 

kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a 

legjobban korlátozzák fejlődésüket. 

 Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 

Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI.28.) OGY határozatot, amely a Kormány 

feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 

lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, 

továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 

kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok 

eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését 

a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és 

intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

 Az Országgyűlés 2009-ben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült 

dokumentumot (88/2009. (X.29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági 

korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra 
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vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, 

megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint 

ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves 

cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. 

(XII. 27.) Korm. határozat rendelkezett. 

 

II.2. Mélyszegénységben élők és romák helyzetelemzése 

 

A mélyszegénység egyik mutatója a jövedelmi és vagyoni helyzet. A szegénység számos 

társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek társadalmi 

és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, 

munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a 

jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

 

A célcsoporthoz tartozó személyek jellemzően a szociális ellátásokból élnek, amelyek 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások formájában 

vehetők igénybe. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a 

pénzbeli juttatások rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az 

alacsony iskolai végzettségűek és megváltozott munkaképességűek. 

 

A településeken a felzárkózási kerekasztal rendezvényein résztvevők tapasztalatai szerint a 

munkaerő-piacra jutás egyes akadályai: az alacsony iskolázottság és a tartós munkanélküli 

létből fakadó motivációs problémák. A mélyszegénységben élő családoknál gyakran 

hiányoznak a mentális feltételek, sok esetben az iskolázatlanságuk a munkanélküliséghez 

vezet, sőt több év munkanélküli állapot oda vezet, hogy alkalmatlanná vállnak a munkára. 

Különösen veszélyeztettek ilyen szempontból az olyan családban felnövő gyermek, ahol már 

a többedik generáció nő fel úgy, hogy nem látja a szülőket rendszeresen dolgozni, strukturált 

időbeosztásban tevékenykedni. 

 

A mélyszegénységben élők lakáskörülményei rossz állapotúak, az egy főre jutó négyzetméter 

terület esetenként nem felel meg a normáknak. Hiányos a lakások bútorzata. A szegregált 

településrészeken élők lakáskörülményei különösen rosszak: az odavezető utak 

szilárdburkolat nélküliek, távol esik a buszmegállótól, a közműellátottság (víz, villany) 

hiányos. 
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A romák elhelyezkedése területén is vannak esélyegyenlőtlenségek, nehezebben 

foglalkoztatják származásuk miatt, előítéletekkel fogadják a felvételi interjúknál. Hiányoznak 

olyan önkéntes – humánerőforrás kezelésével foglalkozó – szakemberek, akik fel tudnák 

készíteni a romákat egy felvételi interjúra.  

Nincs, vagy nagyon kevés a roma származású pedagógiai asszisztens és pedagógusok száma. 

Jelenlétük az iskolai oktatásban országos tapasztalatok alapján (pl. tanoda programok jó 

gyakorlatai) pozitív hatással van a roma gyerekek iskolai nevelésében jelentkező problémák 

kezelésében. A komplex hátránykompenzációs programokat ki kell terjeszteni és minél 

koraibb életkorban elkezdeni. 

 

A mélyszegénységben élő családok gyermekei esetében gyakran előfordul a megengedettnél 

több iskolai hiányzás, ami miatt a támogatások megvonásra kerülnek.. Fontos feladatként kell 

kezelni ebbe a célcsoportba tartozó szülők „nevelését”, azaz a szülői kompetenciák 

fejlesztését, mert nem rendelkeznek megfelelő gyermeknevelési ismeretekkel, jellemzően túl 

korán vállalnak gyermeket, jelentős szociális hátrányokkal küzdenek. 

 

A felnőtt korú célcsoporttagok esélyegyenlőtlenségének okai között szerepel a szociális, 

kulturális különbség, nem egyformán szocializálódtak, hiányzik az iskolázottságuk, sokan 

közülük nem fejezték be az általános iskolát. Sokszor nehezükre áll egy űrlap kitöltése, mivel 

nem értik az abban foglaltakat, de segítséget is nehezen fogadnak el. Így szükséges lenne 

alapkompetenciáik, munkaerőpiacra történő belépéshez nélkülözhetetlen kommunikációs 

készségeik célzott fejlesztése. A nem mindig megfelelő életkörülmények miatt sok esetben 

függőségek alakulnak ki. 

 

Az alábbiakban áttekintjük a Nagyatádi járás hátrányos helyzetű célcsoport szempontjából 

releváns munkaerőpiaci és lakhatási adatait és tendenciáit: 
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3.tábla: Munkaerőpiaci adatok a Nagyatádi járásban 

Nagyatádi 

járás 

Lakóné-

pesség 

(előző év 

január 1.) 

Nyilvántar-

tott 

álláskereső 

fő 

Férfi Nő 

Foly. 

nyilv. Álláskere- 

sési 

ellátásban 

részesülő 

Szociális 

ellátás-

ban 

részesülő >365 

nap 

fő fő fő 

2012 25 955 2 652 1 435 1 217 n.a. n.a. n.a. 

2013 25 609 1 981 1 218 763 608 141 859 

2014 26 100 2 161 1 260 901 492 220 938 

Átlag 25 888 2 265 1 304 960 367 120 599 

 

Nagyatádi 

járás 

25 év 

alatti fő 

25-54 

éves  

54 éves 

feletti 

Pálya-

kezdő 

Pályakezdők 

aránya a 

nyilvántartott 

álláskeresők 

számához 

viszonyítva 

Legfel-

jebb 8 

áltaIános 

Szakmunkás 

képesítés 

fő fő fő % fő fő 

2012 454 1 949 249 332 12,52% 1 335 790 

2013 366 1 375 240 309 15,60% 954 638 

2014 456 1 425 280 388 17,95% 1 142 627 

Átlag 425 1 583 256 343 15,36% 1 144 685 

 

Nagyatádi járás 

Szakközépiskola, 

technikum 
Gimnázium 

Főiskola, 

egyetem 

Munka-

vállalói 

korú 

népesség 
Relatív 

mutató 

Előző év 

január 1. 

fő fő fő fő % 

2012 276 194 57 18 097 14,65% 

2013 189 157 43 17 866 11,09% 

2014 205 157 30 18 739 11,53% 

Átlag 223 169 43 18 234 12,23% 

forrás: nfsz.munka.hu 
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A nők aránya jelentősen, a férfiak aránya kismértékben csökkent 2012 és 2014 között a 

munkanélküliek körében a Nagyatádi járásban lényegében változatlan lakosságszám mellett. 

Egyik tényezőnek a nők kedvezményes nyugdíjazási lehetőségét feltételezhetjük a vázolt 

tendencia mögött. Örvendetes a mélyszegénységben élő célcsoport szempontjából, hogy a 

tartó munkanélküliek száma jelentősen csökkent. A pályakezdők arány a munkanélkülieken 

belül nőtt, az alacsony képzettség ebben a korosztályban különösen megnehezíti az 

elhelyezkedést, a diplomás munkanélküliek száma jelentősen csökkent. 

 

4.tábla: A Nagyatádi járás településszintű adatai Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) 

Nemzetgazdasági Minisztérium 2014-es adatai szerint 

Leírás Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod 

Álláskeresé

si 

segélyben 

részesülők 

száma 

2014. 

január (db) 

1 , 1, , 3, , , 2 3 

Járadékra 

jogosult 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

1 2, 4, 4, 3, , 4 7 7 

Regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

23 91, 54, 142, 93, 11, 48 125 222 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

15 59, 17, 88, 52, 4, 26 48 115 

180 napnál 

hosszabb 

ideje 

6 26, 14, 43, 45, 6, 10 42 70 
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regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

Álláskeresé

si 

segélyben 

részesülők 

száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

1 , 1, , 3, , , 2 3 

Járadékra 

jogosult 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

0 , 8, 5, 1, , 5 6 9 

Regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

23 98, 57, 142, 96, 12, 54 134 225 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

15 59, 17, 85, 53, 4, 28 53 117 
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 Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Segesd 

Álláskeresé

si 

segélyben 

részesülők 

száma 

2014. 

január (db) 

5 , 2 0 1 2 

Járadékra 

jogosult 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

39 6 3 0 5 23 

Regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

539 83 122 47 70 176 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

182 38 68 28 44 75 

180 napnál 

hosszabb 

ideje 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

140 23 25 7 22 51 

Álláskeresé

si 

segélyben 

részesülők 

száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

5 1 2 0 1 2 

Járadékra 

jogosult 

52 7 6 7 1 29 
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regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

Regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

565 85 125 48 72 189 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

182 33 64 23 46 77 

 

 Somogyszob Szabás Tarany 

Álláskeresé

si 

segélyben 

részesülők 

száma 

2014. 

január (db) 

1 1 1 

Járadékra 

jogosult 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

4 4 4 

Regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

103 87 112 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

40 40 52 
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részesülő 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

180 napnál 

hosszabb 

ideje 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 

január (db) 

28 23 44 

Álláskeresé

si 

segélyben 

részesülők 

száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

1 1 1 

Járadékra 

jogosult 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

4 6 4 

Regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

103 83 116 

Rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülő 

regisztrált 

munkanélk

üliek száma 

2014. 1. 

negyedév 

(db) 

42 39 53 
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5.tábla: Közfoglalkoztatottak és roma közfoglalkoztatottak száma és aránya a Nagyatádi 

járásban a HEP-készítők adatszolgáltatásai alapján 

 Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom 

Közfoglal-

koztatottak 

száma (2014) 

19 n.a. 54 131 63 6 57 

Közfoglal-

koztatottak 

aránya az 

aktív 

korúakhoz 

(2012) 

14% n.a. 19% 13% 8% 10% 80% 

Roma 

közfoglalkozt

atottak 

száma (2014) 

5 n.a. 12 80 49 0 40 

Közfoglalkoz

tatásban 

részt vevő 

romák 

aránya az 

aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz 

képes (2012) 

25% n.a. 28% 40% 49% 0% 65% 

 

 Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő 

Közfoglal-

koztatottak 

száma (2014) 

162 146 n.a. 24 n.a. 61 

Közfoglal-

koztatottak 

aránya az 

aktív 

korúakhoz 

(2012) 

  n.a. 10% n.a. 80% 

Roma 

közfoglalkozt

atottak 

96 41 n.a. 7 n.a. 61 



51 
 

száma (2014) 

Közfoglalkoz

tatásban 

részt vevő 

romák 

aránya az 

aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz 

képes (2012) 

  n.a. 15% n.a. 80% 

 

 Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Közfoglal-

koztatottak 

száma (2014) 

17 n.a. 128 43 n.a. 

Közfoglal-

koztatottak 

aránya az 

aktív 

korúakhoz 

(2012) 

na n.a. 7% 12% n.a. 

Roma 

közfoglalkozt

atottak 

száma (2014) 

8 n.a. 54 24 n.a. 

Közfoglalkoz

tatásban 

részt vevő 

romák 

aránya az 

aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz 

képes (2012) 

na n.a. 15% n.a. n.a. 

 

Minden esetben a legfrissebb elérhető adatok alapján állítottuk össze a táblázatot. 

Kisbajomban és Rinyabesenyőn kiugróan magas 80% a közfoglalkoztatottak aránya az aktív 

korúakhoz képest. A romák minden adatot szolgáltató településen jelentős arányban vesznek 

részt a közfoglalkoztatásban.  
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6.tábla: Nagyatádi járás települési szintű gazdasági és foglalkoztatási adatai HEP-

készítőktől 

 

Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó 

Kis

baj

om 

K

ut

as 

L

á

b

o

d 

Kivetett 

iparűzési adó 
n.a. n.a. 1 451 692 n.a. 710 000 8 068 772 n.a. 

n.

a. 

n

.

a

. 

Befizetett 

iparűzési adó 
n.a. n.a. 893 674 n.a. 620 000 7 697 172 n.a. 

n.

a. 

n

.

a

. 

Működő 

foglalkoztatás

i programok 

száma 

helyben 

n.a. n.a. 12 n.a. n.a. 5 n.a. 
n.

a. 

n

.

a

. 

Foglalkoztatá

si 

programokba

n részt vevők 

száma 

n.a. n.a. 54 n.a. n.a. 6 n.a. 
n.

a. 

1

4

6 
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 Kisbajom Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi 

Kivetett 

iparűzési adó 
n.a. n.a. n.a. 340 527 000 n.a. n.a. 

Befizetett 

iparűzési adó 
n.a. n.a. n.a. 338 336 000 n.a. na 

Működő 

foglalkoztatási 

programok 

száma helyben 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. 

Foglalkoztatási 

programokban 

részt vevők 

száma 

n.a. n.a. 146 n.a. 24 n.a. 

 

 Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Kivetett 

iparűzési adó 
n.a. n.a. n.a. 75 600 326 n.a. n.a. 

Befizetett 

iparűzési adó 
n.a. n.a. n.a. 73 820 519 n.a. n.a. 

Működő 

foglalkoztatási 

programok 

száma helyben 

n.a. n.a. n.a. 15 3 n.a. 

Foglalkoztatási 

programokban 

részt vevők 

száma 

n.a. 17 n.a. 128 43 n.a. 

 

Az adatok alapján Bolhás, Kaszó és Somogyszob figyelemre méltó jó gyakorlatokkal 

rendelkezik foglalkoztatási programok tekintetében. A településeken vállalkozások által 

képviselt gazdasági potenciál jelentős szórást mutat. A teljes bevétel arányában fizetendő 

iparűzési adó jó mutatószáma ennek. Bolháson szembeötlő a kivetett és befolyt iparűzési adó 

különbsége. 
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7.tábla: HEP készítőktől származó adatok szerint 2014-ben a Nagyatádi járásban a 

szegregált településrészen található lakások száma és eloszlása  

 Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom 

Telepi lakások 

száma a 

településen 

3 n.a. 0 0 0 0 n.a. 

 

 Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő 

Telepi lakások 

száma a 

településen 

17 n.a. 0 n.a. 15 n.a. 

 

 Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Telepi lakások 

száma a 

településen 

n.a. 22 0 0 n.a. 

 

 

A HEP-készítők adatközlése alapján a telepi lakások száma 2010-hez viszonyítva 

gyakorlatilag stagnál, mivel egyedül Segesden csökkent eggyel ez a szám (23-ról 22-re). 

Ötvöskónyiban található két szegregált településrész, a többi településen ez a szám 1, vagy 0, 

ebben változás nincs. A stagnáló tendenciát mindenképpen csökkenő irányba kell fordítani! 

 

II.2.1. Beazonosított problémák 

 

 otthoni szocializáció hiányosságai 

 oktatási problémák (hiányzás, korai iskolaelhagyás) 

 szegénység 

 foglalkoztatási hiány/munkanélküliség  

 munkára alkalmas egészségügyi állapot hiányosságai 

 megfelelő tanfolyamok relatív hiánya 

 napi meleg étkezés esetenként nem megoldott 

 szakképzetlenség 

 hiányzik a tehetséges fiatalok továbbfejlesztése 
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 egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás nem teljes körű 

 alacsony iskolai végzettség 

 lakáskörülmények (megfelelő bútorzat hiánya, egy helyen 8-10 fő lakik elhelyezésük 

szűkös, nincs megfelelő mennyiségű fekhely, hiányoznak a tisztálkodási lehetőségek) 

 szegregált településrészek infrastrukturális hiányosságai (rossz utak, távoli 

buszmegállók, víz és villany hiányzik) 

 sok az adósságcsapdába került családok száma 

 a közüzemi számlák felhalmozódás miatt a lakosság adósságállományának 

újratermelődése 

 

II.3. Gyermekek helyzetelemzése 

 

A gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciók és szabályozás: 

Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, 

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

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

 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

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

környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe 

veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés)  

 

A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 

valamint a Gyvt.-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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A gyermekek esetében a veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden 

jelzőrendszeri tag bevonásával kell meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének 

felismerése gyakran az együtt működésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt 

maradnak rejtve. A definiált veszélyeztetettség - magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot – gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. A 

Nagyatádi járásban a jelzőrendszer teljes körűen, jól működik. 

 

A kis gyermekek (1,5-14 évesek) esélyegyenlőtlensége hátterében az esetek többségében a 

családi környezet, az iskolázatlan szülők, a családok vándorlása, szülői kompetencia hiánya 

áll. A roma gyerekeknél mind ehhez még párosul az eltérő kultúra, a hagyományok, szokások, 

nem megfelelő érdekérvényesítési képesség. 

 

8.tábla: Bölcsődei adatok a Nagyatádi járásban 

 
 

Nagyatád Rinyaszentkirály Somogyszob 

Bölcsődék száma 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

2010 52 0 0 

2011 51 0 0 

2012 47 0 0 

2013 43 1 1 

2014 47 0 0 

Szociális szempontból 

felvett gyermekek 

száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő) 

2010 10 0 0 

2011 6 0 0 

2012 9 0 0 

2013 12 0 0 

2014 13 0 0 

Működő összes 

bölcsődei férőhelyek 

száma 

2010 50 0 0 

2011 50 0 0 

2012 72 0 0 

2013 72 0 0 

2014 72 0 0 

 

A Nagyatádi járásban Nagyatádon működik járási illetékességű bölcsőde. Az adatok elemzése 

azt mutatja, hogy vannak még szabad férőhelyek a korszerű, jól felszerelt intézményben. A 

szociális szempontból felvett gyermekek aránya jelentős, több mint 25%. (2014: 27,6%, 2013: 

27,9%). A bölcsődei nevelés jó eszköze a gyermekek hátránykompenzációjának. A 



57 
 

települések többségén nincs bölcsődébe beíratott gyermek, Rinyaszentkirályon és 

Somogyszobon 2013-ban volt egy-egy bölcsődés gyermek. A járási szakemberek véleménye 

szerint a jelenlegi szabályozásbeli változások után várhatóan megjelenő (a családi napköziket 

felváltó) családi bölcsődékre várhatóan több helyen lesz igény. 

 

9.tábla: Iskolai személyi feltételek a Nagyatádi járásban 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  58  

Szaktanítást végző tanítók száma  36  

Szaktanítást végző tanárok száma  98  

Gyógypedagógusok létszáma  31  

Gyermekvédelmi felelős  5  

Iskolaorvos  6  

Iskolapszichológus   3 

Kisegítő személyzet  23  

 

Az adatok alapvetően szakképzett iskolai szakembergárdát jeleznek, egyedüli jelentős hiány 

iskolapszichológusból van. 

 

10.tábla: Kedvezményes iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya  

  

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Nyári étkeztetésben részesülők 

száma 

2010 900 38 1069 292 

2011 995 184 1151 411 

2012 972 174 1134 417 

2013 1227 287 n.a. 644 

2014 1084 193 1088 625 
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A kedvezményezettek számának tendenciája emelkedő jellegű, a 2014-es év kismértékű 

visszaesése mellett. Ez vélhetően szabályváltozásból fakad. Összességében az adatok azt 

mutatják, hogy a Nagyatádi járásban jelentős számban vannak támogatásra szoruló 

gyermekek, akik többségükben hozzá is jutnak ehhez a primer esélykompenzációs 

lehetőséghez. 

 

11.tábla: Hátrányos helyzetű és Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a 

Nagyatádi járásban  

  Bakháza Ötvöskónyi Segesd 

HH 

gyermekek 

száma 

Összesen  4 0 0 

Férfiak   3 0 0 

Nők    1 0 0 

HHH 

gyermekek 

száma 

Összesen   0 36 16 

Férfiak   0 19 11 

Nők    0 17 5 

 

A rendelkezésre álló adatok viszonylag kedvező képet mutatnak, vélhetően sokan vagy nem 

kerültek adminisztratív értelemben ebbe a státuszba, vagy nem kerültek be adataik a 

nyilvántartásba. Ötvöskónyiban különösen szembeötlően és Segesden is magas a HHH-s 

gyermekek száma. Ötvöskónyiban az óvodai nevelés kiemelkedő jó gyakorlatot jelent a 

gyermek célcsoport hátránykompenzációjában. Ez egyrészt jelent elsődleges, közvetlenül a 

gyermekre ható eszközöket, például korai beóvodázás, szociális kompetenciák fejlesztése, 

illetve másodlagos, szülők, családok bevonásán keresztül ható módszerek alkalmazását (pl. 

családlátogatás, közös kirándulások, részfeladatok szülőknek, stb.) 
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12.tábla: Kedvezményekben, támogatásban részesülő gyermekek száma a Nagyatádi 

járásban a 2014/2015-ös tanévben önkormányzati adatok alapján 

 Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

n.a 127 53 182 101 6 n.a 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

n.a 0 0 0 0 0 n.a 

Ingyenes étkezés-

ben résztvevő 

gyermekek száma 

n.a 58 28 109 71 5 n.a 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

n.a 16 4 15 18 3 n.a 

 

 Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

228 224 248 113 175 63 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

n.a 0 0 0 0 0 

Ingyenes étkezés-

ben résztvevő 

gyermekek száma 

n.a 240 378 67 106 40 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

43 33 4 9 28 15 
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 Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

89 265 112 115 n.a 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

0 0 0 0 n.a 

Ingyenes étkezés-

ben résztvevő 

gyermekek száma 

na 225 62 115 n.a 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

10 45 4 7 n.a 

 

13.tábla: Kedvezményekben, támogatásban részesülő gyermekek száma a Nagyatádi 

járásban a 2014 év eleji önkormányzati adatok alapján 

 Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

30 8 35 21 1 22 58 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma 

16 4 18 17 3 16 47 

Nyári 

étkezésben 

részesülők 

száma 

80 40 32 15 0 22 51 
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 Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

40 61 20 37 13 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma 

33 8 9 30 13 

Nyári 

étkezésben 

részesülők 

száma 

20 143 20 80 0 

 

 Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

11 59 15 22 37 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma 

10 45 4 12 16 

Nyári 

étkezésben 

részesülők 

száma 

n.a. 99 52 117 25 

 

Ötvöskónyiban és Rinyabesenyőn különösen magas a támogatásban részesülő gyermekek 

aránya. 
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14.tábla: Általános iskolában tanuló száma  

  

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók 

száma 

Általános 

iskolások 

száma 

Napközis 

tanulók száma 

  fő fő fő fő 

2011/2012 969 1008 1978 1174 

2012/2013 944 908 1852 1274 

2013/2014 935 946 1881 1390 

A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma 

 

15.tábla: Általános iskolai osztályok és gyógypedagógiai osztályok száma a Nagyatádi 

járásban 

  
Általános iskolai osztályok  

száma 

általános iskolai osztályok száma 

a gyógypedagógiai oktatásban 

 
1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

2011/2012 48 46 94 3 4 7 

2012/2013 49 46 95 2 4 6 

2013/2014 48 48 96 2 4 6 

 
16.tábla: Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

 Létszám (fő) 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma  1122 

Más településről bejáró általános iskolások  558 

Más településről bejáró hh gyerekek 102 

Más településről bejáró hhh gyerekek 177 

Más településre eljáró általános iskolások  71 

Más településre eljáró hh gyerekek 15 

Más településre eljáró hhh gyerekek 22 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek  229 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek  205 
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Esélyegyenlőségi szempontból figyelemreméltóan magas a bejáró tanulók száma, hiszen ez 

számukra egy jelentős nehezítő tényező a tanulási hatékonyságban és áttételesen a 

továbbtanulásban is. 

 

17.tábla: Iskolai körzethatár 

Körzetek száma a 

járásban 
9 db 

Iskolai körzetenkénti 

létszám és hh/hhh tanulók 

megoszlása ( a járást 

érintő körzetek) 

A körzet 

általános 

iskoláiba járó 

tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 

járó hh 

tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó hh 

tanulók aránya a 

körzet tanulóinak 

összlétszámához 

viszonyítva (%) 

A körzetbe járó hhh 

tanulók létszáma 

A körzetbe járó hhh 

tanulók aránya a körzet 

tanulóinak össz-

létszámához viszonyítva 

(%) 

Nagyatád 2 körzet 

(Ötvöskónyi, 

Háromfa 7-8. 

évfolyam) 

897 119 13,26 73 8,14 

 Háromfa 1 

(Bakháza és Hfa 1-

6. évfolyam) 

39 26 66,67 24 61,54 

 Beleg (1-4. 

évfolyam)  
15 11 73,33 40 73,33 

 Görgeteg  

(Rinyaszentkirály 

4-8. évfolyam) 

101 75 74,26 4 39,60 

Kutas (Beleg 5-8. 

évfolyam, 

Kisbajom, Szabás) 

216 137 63,43 106 49,07 

Lábod 

(Rinyabesenyő és 

Nagykorpád 5-8. 

évfolyam) 

177 128 72,32 89 50,28 

Nagykorpád (1-4. 

évfolyam) 
26 20 76,92 17 65,38 

Rinyaszentkirály 

(1-3. évfolyam) 
9 8 88,89 4 44,44 

Segesd 196 95 48,47 66 33,67 

Somogyszob 125 72 57,60 19 15,20 
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Tarany 86 73 84,88 53 61,63 

Éltes iskola az 

egész járás 

terültéről fogad 

SNI tanulókat 

74 39 52,70 28 37,84 

ALAPFOKÚ 

OKTATÁS 

Összesen  

1961 803 40,95 530 27,04 

Középfokú 

intézmények - 

gimnázium és 

szakközépiskola 

546 38 6,96 17 3,11 

Középfokú 

intézmények -  

kollégium  

64 29 45,31 7 10,94 

KÖZÉPFOKÚ 

OKTATÁS 

Összesen 

610 67 10,99 24 3,93 

Végösszesen 2571 870 33,84 554 21,55 

 

II.3.1. Gyermekek helyzetelemzése során beazonosított problémák 

 

 intézményesített fejlesztés relatív hiánya ebből fakadó hatékonysági problémája 

 jó gyakorlatok terjesztése nincs teljes körűen kiaknázva 

 gyakorlatiasság hiánya az oktatásban 

 internet veszélye 

 kábítószer problémák 

 családi ingerszegény háttér 

 gyermekek nyári táboroztatása 

 gyermekek nyári napközbeni elhelyezése, nyári napközi működtetése 

 oktatási egyenlőtlenségek 

 iskolapszichológus és mentálhigiénés szakember hiánya 

 családon belüli veszélyeztetés 

 magas a HH/HHH gyerekek és a bejáró gyerekek száma 
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 megfelelő szakemberek hiánya  

 gyermekorvosi ügyelet hiánya, vagy védőnői ügyelet hiánya 

 akadálymentesítés hiánya gyermek, és más intézményeknél 

 szabadidő haszontalan eltöltése 

 

II.4. Nők helyzetelemzése 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt 

szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak 

között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak 

feltárását nem írja elő jogszabály. 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-

piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

 

Az EBKTV. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely 

rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, 

összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett 

tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet 

is. 

 

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévők, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

A nők esetében a GYES –ről visszatérők foglalkoztatása jelent problémát. De problémát 

jelent a törvények nem megfelelő alkotása, rossz szabályozás. A nők szívesen vállalnának 
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bedolgozást, de egyelőre nincs ilyen vállalkozás. Valószínűleg a Szociális Szövetkezetek 

terjedése jelenthet megoldást. 

 

Sok esetben a közlekedés gátat jelent a munkavállalásban. A Nagyatádi járás kisebb 

településeit kevés járat köti össze Kaposvárral és más városokkal. A fiatal pályakezdőknél 

mind gyakrabban találkozunk azzal az esettel, hogy az iskolai végzettségük (egyetem, 

főiskola, szakiskola) ellenére sem tudnak elhelyezkedni, mert sok helyen elvárás a szakmai 

tapasztalat. A pályakezdő nők nincsenek felkészítve arra, hogy egy állásinterjúnál milyen 

kérdésekre számíthatnak, ezek közül melyek tartoznak az etikus, illetve jogszerű körbe, mit 

illik tudni esetleg az adott munkáltatóról, munkahelyről, ahová pályáznak, alacsony a 

mobilitásuk, ami a családi háttérből is fakad. Egy-két év sikertelen munkakeresés után 

kénytelenek segédmunkát elfogadni a család megélhetése miatt. Ha erre sincs lehetőség, 

lassan munkára képtelenné vállnak. 

 

18.tábla: Nőket ért erőszak, családon belüli erőszak a Nagyatádi járásban a Nagyatádi 

Járásbíróság adatai alapján 

Év Nagyatádi Járásbíróságra érkezett ügyek száma 

2010 10 

2011 10 

2012 22 

2013 19 

2014 37 

 

A nyilvánosságra került esetek száma nőtt, nem tudhatjuk pontosan, csak feltételezhetjük, 

hogy nem maga az erőszak mértéke és a tényleges esetszám nőtt, hanem körülbelül stagnáló 

esetszámból egyre több kerül a nyilvánosság és a bíróság elé. Sok esetben információ van a 

családon belüli erőszakról, ami a nőket érinti. Nehezen vallják be, saját szégyenüknek érzik, 

illetve tartanak attól, hogy előbb-utóbb folytatódik az erőszak. Szükség lenne jelzőrendszerre, 

valamint a nők megfelelő tájékoztatására, hogy hogyan lehetne kilépni ebből a 

veszélyeztetésből. Szükség van megfelelő szakemberekre, akik tanácsaikkal tudnák segíteni 

az érintetteket. 
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A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő 

anyák valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos 

családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a 

családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel 

kapcsolatos negatív sztereotípiák.   

 

II.4.1.Nők helyzetelemzése során beazonosított problémák 

 

 visszatérés a munkaerő piacra 

 magas elvárások 

 társadalmi elismertség hiánya 

 többgyermekes családanyák problémái 

 gyermek felügyelet hiánya 

 GYES –ről visszatérő nők munkába állásának nehézségei 

 családi feladatok összeegyeztethetetlensége, „kettős teher” 

 munkába állás nehézségei 

 egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás nem teljes körű 

 foglalkoztatási lehetőségek hiánya 

 családon belüli erőszak megléte 

 munkahelyi megkülönböztetés 

 

II.5. Idősek helyzetelemzése 

 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. A 

saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

 az öregségi nyugdíj 

 a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

 az özvegyi nyugdíj; 
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 az árvaellátás; 

 a szülői nyugdíj; 

 a baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

 az özvegyi járadék. 

 

Az esélyegyenlőségi szempontok, programok és intézkedések megalkotása és érvényesítése 

kapcsán a nemzetközi demográfiai elemzéseket és előremutatásokat figyelembe véve kiemelt 

célcsoportnak számít az idősek célcsoportja. Az úgynevezett öregedési index azt mutatja meg, 

hogy száz, 14 éves vagy annál fiatalabb személyre, mennyi 65 éves vagy annál idősebb ember 

jut. Ez a mutató Somogyban egy év alatt 123-ról 127-re emelkedett 2013-as adatok szerint. 

2015-ben pedig folytatódott a drámai elöregedés, a megyei érték 139,3-ra emelkedett. 

 

A nyugdíjba vonulással nem szűnik meg az emberek aktív munkavégzése. A járás több 

településének lakossága őstermelő, sokan mezőgazdasággal foglalkoznak. A megtermelt 

termékek nem csak saját fogyasztásra, hanem értékesítésre is kerülnek, ezzel egészítik ki 

jövedelmüket. Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő - piaci 

diszkriminációnak, nehezebben tudnak elhelyezkedni, és a munkahelyi leépítések is előbb 

érik el őket. Az 55 év feletti személyek nehezebben találnak munkát, az aktív korúak 

ellátásánál is emelkedik a rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Kiemelt figyelmet 

kell fordítani a nyugdíj előtt álló korosztályra. 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nem nagyon van, kivétel, 

ha speciális tudással, tapasztalattal, ismeretekkel rendelkezik. 

 

Idősek tekintetében egyre jobban mutatkozik az elöregedő tendencia a Nagyatádi járásban 

Erről tanúskodnak a települések öregedési indexei is. A településeken sok elszigetelt idős 

ember van, akik házi segítségnyújtásra szorulnak, de nehéz a megfelelő megközelítésük és 

megnyerésük az együttműködésre. Több szakképzett betegápolóra lenne szükség, akik 

magatehetetlen időseket tudnának szakszerűen ellátni. 

 

A jelzőrendszer fejlett. A közbiztonsági jelzőrendszerek fejlesztése növelné az időskorúak 

esélyegyenlőségét. A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Nagyatádi intézményegysége 
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által a kistérség minden települése számára elérhetővé válik az Idősek Otthona, a támogató 

szolgálat és közösségi pszichiátriai ellátás, illetve Nagyatád, Tarany, Háromfa, Bakháza 

településeken biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását (Idősek 

Klubja). A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi intézményegysége által ellátott 

települések:Segesd, Ötvöskónyi, Beleg, Somogyszob, Bolhás, Kaszó, amely településeken a 

segesdi intézményegység biztosítja a étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátását. 

A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Lábodi intézményegység által a kistérség 

minden települése számára  elérhetővé válik az Idősek Otthona, illetve Lábod, Kutas, Szabás, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Görgeteg, Kisbajom számára biztosítja az 

étkezést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását.  

 

A járásban több településen működnek nyugdíjas klubok, idősek klubja. Az idősebb 

korosztály szívesen vesz részt a klubfoglalkozásokon. Kulturális programokat, különböző 

interaktív foglalkozásokat szerveznek részükre. Nagyatádon több mint húsz nyugdíjasklub 

működik, több közülük ágazati jellegű (pl. Honvédségi, Konzervgyári, stb.) Az idősebb 

korosztály aktívan részt vesz a települések kulturális rendezvényein, az általuk képviselt 

hagyományőrző tevékenységbe minél több fiatal bevonása fontos a jövőben. Meglévő, tovább 

bővíthető jó gyakorlat a középiskolás önkéntesek bevonása az idősgondozásba. 

19.tábla: Nappali ellátásban részesülő idősek a Nagyatádi járásban 2013-2014 

 Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó Kisbajom Kutas Lábod 

Idősek klubja 

2013 
n.a. n.a. 0 0 0 0 0 n.a. 29 

Idősek klubja 

2014 
n.a. n.a. 0 0 0 0 0 n.a. 31 

Házi 

segítségnyújtás 

2013 

n.a. n.a. 9 18 17 0 9 n.a. 18 

Házi 

segítségnyújtás 

2014 

n.a. n.a. 20 18 17 0 10 n.a. 18 

Étkeztetés 

2013 
n.a. n.a. 17 73 42 0 21 n.a. 90 

Étkeztetés 

2014 
n.a. n.a. 19 73 40 0 23 n.a. 84 
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 Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi Rinyabesenyő 

Idősek klubja 

2013 
n.a. 29 67 0 0 0 

Idősek klubja 

2014 
n.a. 31 70 0 0 0 

Házi 

segítségnyújtás 

2013 

n.a. 18 102 13 10 0 

Házi 

segítségnyújtás 

2014 

n.a. 18 97 14 9 0 

Étkeztetés 

2013 
n.a. 90 253 24 21 0 

Étkeztetés 

2014 
n.a. 84 257 20 21 0 

 

 Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Idősek klubja 

2013 
0 41 0 0 n.a. 

Idősek klubja 

2014 
0 43 0 0 n.a. 

Házi 

segítségnyújtás 

2013 

18 22 18 9 n.a. 

Házi 

segítségnyújtás 

2014 

19 18 18 9 n.a. 

Étkeztetés 

2013 
25 68 129 17 n.a. 

Étkeztetés 

2014 
21 71 134 24 n.a. 
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II.5.1. Idősek helyzetelemzése során beazonosított problémák 

 

 idősek számának növekedése 

 folyamatosan elöregedő települések 

 egyedül maradás, egyedül élő idősek gondozása, nappali ellátása 

 betegség 

 klubok relatív hiánya, egyenetlen eloszlása (Nagyatádon sok klub működik, 

kisebb településeken kevés) 

 képzés hiánya 

 digitális tudás hiányok 

 szociális ellátó rendszer hiányosságai 

 jelzőrendszer elterjedtsége 

 manuális jelzőrendszer hiánya 

 egészségi állapot 

 család, mint gondoskodó közeg felbomlása sok esetben 

 akadálymentesítés 

 élmények hiánya (színház, könyvtár) 

 elmagányosodás 

 meg nem értésük más korosztály részéről 

 

II.6. Fogyatékkal élők helyzetelemzése 

 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodorva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja. A Nagyatádi járás településeinek közös feladata annak lehetővé tétele, 

hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során a lakhatás és 

közlekedési, technikai eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és 

szórakozás területén is. 

 

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 

nyugdíj, járadék, segély. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek 

munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódnak. A járás településein a fogyatékkal élőkre 
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vonatkozóan kevés az értékelhető statisztikai adat, amely alapján pontos képet lehetne alkotni 

a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. Ebbe a körbe 

tartoznak a mozgáskorlátozottak, halláscsökkenéssel, vagy süketséggel élők, vakok és 

látáscsökkenéssel élők, csonkolt végtagokkal élők, és ide tartoznak az értelmi fogyatékosok 

is. 

 

A települési önkormányzatok a célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az 

egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján tervezik. A tapasztalatok és a 

felzárkóztatási kerekasztal fórumokon elhangzottak alapján munkaerő-piacon való 

elhelyezkedésük során számtalan akadállyal kell megküzdeniük. A munkáltatók előítélete 

mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti helyzetüket. Több településen hiányzik 

az akadálymentesítés. Ez egyaránt vonatkozik a hivatalokra, intézményekre. Pozitívum, hogy 

a civil tevékenység aktívabbá vált a fogyatékkal élők területén az elmúlt években. 

 

A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás területén is van javítani való. Amellett, hogy történt 

jelentős előrelépés az akadálymentesítésben, sok helyen a települések információs tábláihoz 

nincs megoldva az akadálymentesítés, nincsenek kialakítva a hivatalok előtt a parkolást 

könnyítő megoldások. Sok esetben a fogyatékkal élők nincsenek tisztában azzal, hogy milyen 

technikai eszközök vehetők igénybe, mi az, ami rendelkezésre áll. Sokszor a megfelelő és a 

szükséges információ hiánya nehezíti életüket. A települések elkötelezettek, folyamatosan 

figyelemmel kísérik az akadálymentesítés problémájának megoldását, folyamatosan vannak 

fejlesztések e tekintetben. A rendezvények alkalmat adtak arra, hogy a döntéshozók figyelmét 

felhívjuk a probléma komplex jellegére, a mozgássérültek esélyegyenlősége szempontjából 

létfontosságú fizikai akadálymentesítés mellett a résztvevők látókörében erősödött a látás- és 

hallássérültek szempontjából történő akadálymentesítés (pl. közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

beszélő honlapok, tájékoztató táblák Braille-írással, stb) 

 

Adatok elemzése 

A rendelkezésre álló, HEP-készítőktől kapott, hiányos adatok szerint dokumentált módon 

Lábodon 3 fő dolgozik szociális foglalkoztatáson belül, munka rehabilitációban a 

közszférában, Somogyszobon pedig 2 fő fogyatékkal élő dolgozik közszférában. Ez nagyon 

kevés, mindenképpen jelentősen növelni szükséges arányukat! 
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20.tábla: A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi 

intézmények, szociális szolgáltatások 2014-es adatokkal, HEP-készítők adatszolgáltatása 

alapján 

 Bakháza Beleg Bolhás Görgeteg Háromfa Kaszó 

Falugondnoki 

vagy 

tanyagondnoki 

szolgáltatás 

van na. van van nincs van 

Étkeztetés van na. van van van van 

Házi 

segítségnyújtás 
van na. van van van van 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

van na. van nincs van van 

Családsegítés n.a. na. van van van van 

Közösségi ellátás 

szenvedélybetegek 

részére 

n.a. na. nincs nincs nincs nincs 

Közösségi ellátás 

pszichiátriai 

betegek részére 

n.a. na. nincs nincs nincs nincs 

Támogató 

szolgáltatás 
van na. nincs nincs nincs nincs 

Nappali ellátás nincs na. nincs nincs nincs nincs 

 

 Kisbajom Kutas Lábod Nagyatád Nagykorpád Ötvöskónyi 

Falugondnoki 

vagy 

tanyagondnoki 

szolgáltatás 

na. nincs na. van van na. 

Étkeztetés na. van na. van van na. 

Házi 

segítségnyújtás 
na. van na. van van na.  

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

na. van na. van nincs na.  

Családsegítés na. van na. van van na. 

Közösségi ellátás 

szenvedélybetegek 

részére 

na. van na. van nincs na. 

Közösségi ellátás 

pszichiátriai 
na. van na. van nincs na. 
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betegek részére 

Támogató 

szolgáltatás 
na. van na. van nincs na. 

Nappali ellátás na. van na. van nincs na. 

 

 Rinyabesenyő Rinyaszentkirály Segesd Somogyszob Szabás Tarany 

Falugondnoki 

vagy 

tanyagondnoki 

szolgáltatás 

na. van na. nincs van na. 

Étkeztetés na. van na. van van na. 

Házi 

segítségnyújtás 
na. van na. van van na. 

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás 

na. nincs na. van van na. 

Családsegítés na. van na. van van na. 

Közösségi ellátás 

szenvedélybetegek 

részére 

na. nincs na. nincs nincs na. 

Közösségi ellátás 

pszichiátriai 

betegek részére 

na. nincs na. nincs nincs na. 

Támogató 

szolgáltatás 
na. nincs na. nincs nincs na. 

Nappali ellátás na. nincs na. nincs nincs na. 

 

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás a települések kevesebb, mint felében, nyolc 

helyen működik. Étkeztetés a települések többségén elérhető. Házi segítségnyújtás a 

települések több mint felén működik. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 18-ból 7 helyen 

működik. Családsegítés a települések felén, 9 helyen elérhető helyben. Közösségi ellátás 

szenvedélybetegek számára, közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére és nappali ellátás, 

valamint bentlakásos lehetőség csak Nagyatádon működik. Támogató szolgáltatás Belegben 

és Nagyatádon érhető el. A szolgáltatások többsége több éve folyamatosan elérhető, Bolháson 

fejlődést jelent, hogy 2014-től érhető el a falugondnoki szolgálat. Bakházán 2012-ben 

szünetelt három szolgáltatás: az étkeztetés, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, de előtte 2011-ben és azóta is folyamatosan elérhető. Ezen adatokból 

levonható következtetések összhangban a Nagyatádi Járási Kerekasztalon elhangzottakkal: a 

jelenlegi eredmény már egy komoly fejlődési eredményt tükröz, ugyanakkor szükséges a 
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szolgáltatások további bővítése, a jó gyakorlatok folyamatos megosztása a járásban és közös 

járási szintű együttműködésen alapuló pályázatok benyújtása. 

 

II.6.1. Fogyatékkal élők helyzetelemzése során beazonosított problémák 

 

 fogyatékosság és annak családi körülményei (szülők munkaerő piaci 

problémái, könnyen az egész család hátrányos helyzetűvé válik) 

 társadalmi elfogadottság hiánya 

 elszegényedés esélye 

 fogyatékkal élők felkutatása, beazonosítása 

 sok esetben egyes fogyatékosságokra nem állnak rendelkezésre adatok 

 képzési problémák, nagyon alacsony dokumentált részvétel a munkaerőpiacon 

 munkaerő piacon való hátrány, foglalkoztatottság korlátozottsága 

 akadálymentesítési problémák, hiányosságok a komplex akadálymentesítésben 

 intézmények megközelíthetősége 

 ellátások igénybevételének nehézségei 

 a fogyatékkal élők segítéséhez szükséges szakember ellátottság hiánya 

 az ápolási díj bérrendszere az aktív dolgozókat hozza nehéz helyzetbe  

 mentálhigiénés szakemberek relatív hiánya 

 logopédus relatív hiánya 

 egészségügyi szűrések hiánya 
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III. Járási esélyegyenlőségi középtávú célok 

 

 

III.1. Átfogó célok 

 

Nagyatád város és a Nagyatádi Járás illetékességéhez tartozó települések települési 

önkormányzatai a Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásával érvényesíteni kívánják: 

 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz való 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.  

 

III.2. Középtávú célok célcsoportonként 

 

III.2.1. Mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlősége 

 

A célcsoporttal foglalkozó munkacsoport által megfogalmazott célok: 

 

 Szegregált településrészek infrastrukturális fejlesztése (út, közlekedési hálózat, víz, 

villany, csatorna) 

 Komplex hátránykompenzáló programok 

 Szülői kompetenciafejlesztés és korai fejlesztés a hátrányos helyzetű családoknak 

 Munkahelyteremtés, szociális gazdaság erősítése széleskörű önkormányzati-civil-

vállalkozói együttműködés keretében 

 Munkaerőpiaci kompetenciafejlesztő és célzott szakmai képzések 

 Hagyományőrzés rendezvények és előadások keretében 

 Kulturális programok révén csökkenteni a romák és nem romák közötti előítéleteket és 

egyben erősíteni a pozitív roma identitást 
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Valamennyi település számára fontos a mélyszegénység kezelése. Ez a probléma ma már nem 

kizárólag roma ügy, a nem roma lakosság körében is terjedőben van a mélyszegénység. A két 

célcsoportot egyben kezeljük, de ahol szükséges differenciáltan kezeljük a problémákat és 

megoldásokat. Fejleszteni szükséges a mélyszegénységgel kapcsolatos jelző- és támogató 

rendszert annak érdekében, hogy a még mélyebb társadalmi leszakadást meg lehessen előzni 

az érintett csoportoknál. 

 

Fontos feladat az elkövetkező időszakban annak elősegítése, hogy további működő 

vállalkozások települjenek be a járásba. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a 

korábban sikeres projektekhez hasonló programok milyen módon indíthatók. A helyi 

foglalkoztatást segíthetné elő a szociális szövetkezetek megalakítása minél több helyen. 

Célszerű lenne annak felmérése, hogy milyen szolgáltatás típusú szövetkezeti tevékenységet 

lehetne beindítani a településeken. A szociális szövetkezetek megalakítása során a szociális, 

humán szolgáltató tevékenységet célszerű előnyben részesíteni. A hátrányos helyzetű 

munkavállalói célcsoporton belül, valamint a vállalkozások körében igényfelmérést kell 

végezni annak érdekében, hogy az érintettek adekvát szükségleteinek megfelelő képzések 

indulhassanak be a járásban, és azokkal kapcsolatban célzottan szükséges pályázni. 

 

A járásban élő romák felzárkóztatásához meg kell vizsgálni, hogy milyen pályázati 

forrásokkal lehet segíteni a helyi képzési, foglalkoztatási programokat. A mélyszegénységet 

legjobban kezelni tudó önkormányzatok gyakorlatát meg kell ismerni, és országos szintű 

tapasztalatcsere után a térségben használható tapasztalatokat át kell ültetni a gyakorlatba, a 

járási jó gyakorlatokat pedig fontos terjeszteni. A járásban kiemelkedően jó az együttműködés 

Nagyatád Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 

(rendezvények, közös programok, „Somogyi Roma Karaván” projektötlet), és mintaértékű jó 

gyakorlatot mutat Ötvöskónyi szegregált településrészen működő óvodája is. Országosan 

olyan települések adhatnak mintát, mint pl. Hernádszentandrás, Cserdi, Alsómocsolád. 

 

Az Ötvöskónyi jó gyakorlat fő elemei Nagy Istvánné óvodavezető előadása alapján: 

Ötvöskónyiban működő Szivárvány Óvodában oda járó gyermekek többsége szegregátumban 

él és hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családban nevelkedik.  

 

 szülők bevonása programokba, részfeladatokkal (pl. mondóka tanítás) 
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 gyermekek motivációja pozitív megerősítésekkel és játékos versennyel 

(„varázspárna”) 

 korai beóvodázás 

 változatos, élményt nyújtó kirándulások (pl. hajózás a Dráván) 

 szoros együttműködés a helyi roma szervezettel 

 együttműködés, tapasztalatcsere több iskolával a beiskolázást megkönnyítendő 

 komplex fejlesztés az iskolaérettség erősítése érdekében 

 

III.2.2. Gyermekek esélyegyenlősége 

 

A gyermekek célcsoportjával foglalkozó munkacsoport az alábbi fő célokat fogalmazta meg: 

 Korai fejlesztés lehetőségének bővítése 

 Nemzetiségi Önkormányzatokkal való együttműködés további erősítése 

 Szemléletformálás 

 Új kapcsolat tartási formák 

 Pályázati lehetőségek keresése 

 Információáramlás erősítése (pedagógusok, védőnők, egyéb szociális 

szakemberek és szülők viszonylatában) 

 Szülői kompetenciák fejlesztése 

 Továbbtanulás hatékony ösztönzése 

 Több pályázaton részt venni 

 Szokások kialakításához felvilágosítás és programok 

 

 

Elsősorban ezen fő célok mentén szükséges a jó gyakorlatokra épített célzott fejlesztéseket, 

projekteket kialakítani. A köznevelési intézményekben tovább kell fejleszteni az 

esélykompenzáló lehetőségeket. Ennek keretében a szociális, speciális fejlesztő és 

mentálhigiénés tevékenység bővítésére van szükség, melynek segítségével a veszélyeztetett 

gyermekek között javulhat a megelőzési tevékenység hatékonysága. A népességmegtartó 

képesség javítása érdekében a kistelepüléseken fejleszteni kell a közösségi tereket, új, a 

fiatalokat érdeklő programok biztosításával kell aktivizálni az érintett korosztályt. Ebben 

szerepet vállalhatnak a könyvtárak, iskolák, művelődési házak, klubok és civil szervezetek. 
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Ezen tevékenységek bővítése, célzott komplex fejlesztő projektek megvalósítása elsősorban 

pályázati forrásokból lehetséges. 

 

A köznevelési intézményekben a drog- és alkoholfogyasztással, dohányzással, és bűnözéssel 

kapcsolatban a hangsúlyt a prevencióra kell helyezni. Ehhez bővíteni kell az iskolákban a 

bevont szakemberek körét (szociális munkás, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, valamint 

szakképzett pszichológus). Érdemes tovább fejleszteni a gyermekek nyári táboroztatását, 

illetve a helyi gyermekfoglalkoztató programokat.  

 

A fiatalok megtartása érdekében a kistelepüléseken erősíteni kell az köznevelési intézmények 

és az IKSZT-k, könyvtárak közötti együttműködést. A Baba-Mama Klubokban 

gyermekprogramokat kell biztosítani a gyermekek részére (fejlesztő programok, kézműves 

játszóház, közösségi játékok, énektanulás, dráma szakkör, stb.).  

 

III.2.3. Nők esélyegyenlősége 

 

A nők célcsoportjával foglalkozó munkacsoport az alábbi fő célokat fogalmazta meg: 

 

 Nők munkaerőpiaci diszkriminációjának csökkentése 

 A hátrányos helyzetű nők fokozott diszkriminációs veszélyének csökkentése 

 Családon belüli erőszak megelőzése 

 Tájékoztatási kampányok a nemek esélyegyenlősége témában 

 Fórumok, rendezvények a célcsoport, munkáltatók és helyi döntéshozók 

bevonásával 

 

A nők esélyegyenlőségének biztosítása során két kiemelt terület van, az egyik a nők 

elszigeteltségének csökkentése, a másik a foglalkoztatásuk javítása. Az elszigeteltség több 

korosztályt is érint a fiatal, gyermeket nevelő édesanyák körében több településen népszerű a 

mamaklub. Ezeken a foglalkozásokon a problémák közös megbeszélése mellett pl. babaruha 

csere, játékcsere is működik a klubtagok között, többször vesznek részt az anyukák 

egészségügyi és életmóddal kapcsolatos foglalkozásokon is. Ezt a tevékenységet tovább kell 

fejleszteni, pl. az egészségvédelem, egészséges táplálkozás témaköreivel.  
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Átfogó tájékoztatási projekt keretében el kell érni a családon belüli erőszak szempontjából és 

egyéb diszkriminációs szempontból veszélyeztetett nőket lehetőségeikről történő 

informálásuk, segítésük érdekében. A középiskolás korosztály számára rendezvényeken, 

beszélgetéseken, drámafoglalkozásokon érdemes feldolgozni a nemi szerepek és 

diszkrimináció megelőzés témakörét. 

 

III.2.4. Idősek esélyegyenlősége 

 

Az idősek célcsoportjával foglalkozó munkacsoport az alábbi célokat fogalmazta meg: 

 prevenció 

 nyugdíjba lépők informálása 

 lelki segély szolgálat 

 nyílt napok az otthonokban 

 igényfelmérés, járási adottságok jobb kihasználása (sport, kultúra) 

 internetes képzések, ingyenes internet 

 járási szintű szervezet 

 idősotthonok bővítése 

 pályázati projekt számítógép beszerzésre 

 

 

Az időskorúak részére a legfontosabb feladat a szociális ellátás biztosítása, ebbe beleértve pl. 

a hospice típusú szolgáltatást is. Az idősek számára fejleszteni kell a közösségi 

tevékenységeket, melyeken részt vehetnek. Ezen a téren Nagyatádon élénk a klubélet, ezt a jó 

gyakorlatot ki kell terjeszteni a Nagyatádi Járás kisebb településeire is. Kiemelt cél a pályázati 

projekt keretében történő informatikai oktatás valamint számítógép és internetelérés 

biztosítása az idősek számára. Ezzel információkat, szellemi impulzusokat, kapcsolattartási 

lehetőségeket (családtagokkal, egymással, szakemberekkel, stb.) biztosíthatunk számukra. 

 

Az idős egyedül álló nők problémái is fontosak, mert számuk folyamatos növekszik. 

Számukra a klub jellegű foglalkozásokon kívül az otthoni segítségnyújtás, illetve a 

közbiztonság javítása az, ami életminőséget javító tényező lehet. Ennek egyik eszköze a 

speciális, rendőrségi riasztást leadó jelzőrendszer kiépítése. Bővíteni szükséges azon 

programok számát, ahol több generáció tagjai végezhetnek együttes tevékenységet pl. nyári 
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gyermekprogramok szervezésében idősebb nők vehetnek részt segítőként. Az idősek 

sérelmére elkövetett bűncselekményeket két nagy csoport jellemzi, a csalással illetve a 

lopással kapcsolatos bűnesetek. A bűnmegelőzés keretében körükben tovább kell erősíteni a 

prevenciós célú felvilágosító munkát. 

 

 

III.2.5. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

 táborok szervezése 

 önkéntesek további bevonása 

 fórumok létesítése 

 társadalmi elfogadottságot segítő programok 

 internet képzések 

 információhoz való hozzájutás megkönnyítése 

 közlekedés támogatása 

 intézményrendszer fejlesztése 

 szakembergárda bővítése 

 számítógéphez jutás segítése 

 közlekedési kedvezmények 

 

A komplex akadálymentesítés valamennyi településen továbbfejlesztendő. Szükséges az ezzel 

kapcsolatos, differenciált igények felmérése, milyen akadálymentesítő fejlesztések szolgálják 

legjobban a mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek és értelmi fogyatékosok igényeit. 

Célzott tájékoztatást kell adni az érintettek számára a különböző támogatási lehetőségekről, 

kedvezményekről. 

 

Fejleszteni kell a pszichiátriai ellátást, valamint a járásban több speciális, fogyatékkal élőkkel 

foglalkozó szakemberre lenne szükség. Több személyes segítséget, felvilágosítást kell 

biztosítani a fogyatékkal élők számára annak érdekében, hogy a lehetséges támogatási 

formákat jobban igénybe tudják venni. Több szereplős pályázatfigyelő és pályázati előkészítő 

rendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók részére meghirdetett uniós pályázatokon el lehessen indulni egyesületeknek, 

vállalkozásoknak, önkormányzatoknak.  
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IV. A Nagyatádi Járás Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
 

 
sz

ám
a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

1 

Képzések, 

kihelyezett 

tanfolyamok 

szervezése 

Az átlagosnál 

jelentősen 

alacsonyabb 

képzettségi szint 

miatt az  

általános iskolai 

végzettséggel 

nem 

rendelkezőknek 

bekerülni a 

munkaerőpiacra 

egyre nehezebb. 

Hiányzik a 

szülők 

motiváltsága, 

sok a hiányzás. 

A 

mélyszegény-

ségben élők, 

és romák 

iskolázott- 

ságának, 

képzett-

ségének 

segítése. 

Település-

fej- 

lesztési és 

Gazdasági 

Programok 

Központi és 

kihelyezett 

oktatások 

szervezése, melyek 

az 

elhelyezkedéshez, 

és a 

gyermekneveléshez

, szülői 

kompetenciafejleszt

éshez szükséges 

ismereteket és 

tudást biztosítják. 

Nevelési-

oktatási 

intézmények, 

KLIK, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási Hivatal 

Foglalkoztatás

i Osztálya 

Folyama-

tos 

A képzések 

és a 

képzésekben 

résztvevők 

száma 

a képzések  

értékelése. 

Pályázati 

források 

kihasználása. 

Nevelési-

oktatási 

intézmények 

közreműkö-

dése, együtt-

működése. 

Vállalkozók 

érdekelté 

tétele. 

Önkormány-

zatok döntése 

alapján, az 

intézmények 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható, 

valamint 

pályázat 

esetén a 

projekt 

fenntartási 

időszakáig. 
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A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 
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a
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á
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a

 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

2 
Alapképzés 

szervezése 

Munkavállalásh

oz szükséges 

alapkompetenci

ák hiányosságai, 

alapvető  

kommunikáció 

hiánya. 

A nyolc 

általánosnál 

alacsonyabb 

végzettségűek

nek 

alapkompeten

ciák, biztos 

írás-olvasás 

tudás 

biztosítása.  

Település-

fejlesztési 

és 

Gazdasági 

Programok 

Alapképzések 

szervezése 

az írástudás 

megszerzésére 

Kifejező készségek 

fejlesztése. 

Nevelési-

oktatási 

intézmények, 

KLIK, 

Nagyatádi 

Járási Hivatal 

Foglalkoztatás

i Osztálya 

Folyama-

tos 

Írástudást 

megszerzők 

száma 

Pályázati 

források 

kihasználása. 

Nevelési-

oktatási 

intézmények 

közreműkö-

dése, együtt-

működése. 

Fenntartható 
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A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
 

 
sz

ám
a 
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á

m
a

sz
á

m
a

 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

3 

„Női Tudás 

Iskolája 

Program” 

Alapvető 

egészségügyi 

ismeretek 

hiánya. Nem 

megfelelő 

nő-férfi 

foglalkoztatás. 

Az alacsony 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkező 

nők 

foglalkozta 

tásának 

elősegítése. 

Településfej 

lesztési és 

Gazdasági 

Programok 

Olyan OKJ-s 

képzések 

szervezése, 

amelyek a 

foglalkoztatók 

igényeire épülnek. 

Alapozó 

készségfejlesztő és 

munkaerő piaci 

kompetenciafejleszt

ő programok 

Nevelési-

oktatási 

intézmények, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási Hivatal 

Foglalkoztatás

i Osztálya 

Folyamato

s 

A 

képzésekben 

részvettek 

száma 

Pályázati 

források 

kihasználása. 

Nevelési-

oktatási 

intézmények 

közreműködé

se, együtt-

működése. 

Pályázati 

források 

elnyerése és 

a megfelelő 

együttmű-

ködések 

esetén 

fenntartha-

tóság. 
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A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
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á
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a

 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

4 

Közfoglal-

koztatás, 

közfoglal-

koztatási 

programok 

indítása 

Foglalkoztatási 

hiány. A 

közfoglalkozta-

tásban részt 

vehetők száma 

korlátozott. 

A 

közfoglalkoz-

tatásba 

bevonható 

résztvevők 

számának 

bővítése. 

Település-

fejleszté- 

si és 

Gazdasági 

Programok, 

Település-

rendezési 

Tervek 

Közmunka 

programok 

bővítésével, 

szociális 

szövetkezetek 

működtetésével 

segíteni a családok 

megélhetését. 

Önkormány-

zatok, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási 

Hivatal 

Folyama-

tos 

A közmunka 

programokba 

bevont 

létszám 

Személyi, 

tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek, 

pályázati 

források 

Önkormány-

zatok döntése 

alapján 

fenntartható 

a források 

rendelkezésre 

állásáig. 
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A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
 

 
sz

ám
a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

5 

Szűrő-

programok 

kiterjesztése 

A megfelelő és 

szükséges 

egészségügyi 

ellátáshoz való 

hozzájutás nem 

mindenhol 

egyforma és 

adott. Egyre 

többen élnek 

rejtett 

betegséggel, 

bizonyos 

szakrendelésekr

e nagy a 

várakozási idő. 

Sok a 

szenvedélybeteg

. 

Szűrő 

vizsgálatokka

l a betegségek 

kiszűrése, az 

egészségi 

állapot 

romlásának 

megelőzése. 

Egészségi 

állapot 

javításával a 

munkaképes 

állapotnak 

rendelkezők 

növelése. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

A megfelelő 

motiváció 

megteremtése. 

Mobil szűrővizsga-

latok megszer-

vezése a 

szakorvosok 

közremű-

ködésével, 

szenvedélybetegség

ek csökkentése 

szemléletformáló 

programokkal.. 

Egészség-

ügyi 

intézmények

, 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek, 

Szociális 

Szolgáltatók 

Folyama-

tos 

Szűrő 

programok 

száma, a 

szűrő 

programokba

n résztvevők 

száma 

Pályázati 

források 

technikai 

eszközök 

beszerzésére, 

házi orvosok 

szakorvosok, 

asszisztensek

. 

Fenntartható  

az 

Önkormány-

zati döntések 

alapján, 

valamint az 

egészségügyi 

intézmények 

programjába 

beépülve, 

pályázati 

források 

nyerése 

esetén. 
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A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
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 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

6 

Étkeztetési 

programok 

bevezetése 

Sokakat érint az 

alultápláltság 

vagy az éhezés, 

a célcsoportban  

sok esetben 

probléma a napi 

étkezés. 

Ingyenes 

gyermekét-

keztetés, 

szociális 

étkeztetés, 

idősek 

étkeztetése. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

Meleg étkeztetés 

biztosítása a 

településeken. 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyama-

tos 

A meleg 

étkeztetések 

helyeinek 

száma, napi 

adagszám, az 

étkeztetésben 

résztvevők 

száma 

Pályázati 

források, 

étkeztetéssel 

foglalkozó 

vállalkozások 

megléte, 

étkeztetés 

helyének és 

személyi 

feltételeinek 

biztosítása 

Önkormány-

zati döntések 

alapján, 

együttmű-

ködések 

meglétével, 

pályázati 

források 

nyerésével 

fenntartható. 
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seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

7 

„Somogyi 

Roma 

Karaván” 

A romák között 

gyengül az 

identitástudat, 

keveset tudnak 

hagyományaikr

ól, a nem romák 

pedig keveset 

tudnak a roma 

értékekről, sok 

az előítélet. 

A roma 

kultúra, 

nyelvi 

hagyományok 

és 

gasztronómiai 

értékek 

terjesztése, 

identitás tudat 

megőrzése, 

előítéletek 

csökkentése. 

Helyi 

Esély-

egyenlőségi 

Programok 

Rendezvény 

sorozat, 

képzések, 

előadások. 

Kulturális- sátor és 

rendezvények a 

településeken. 

Hagyomány-őrző 

együttesek 

fellépései, 

roma gasztronómia 

kóstoló. 

Projektgazda

: Nagyatád 

Város 

Cigány 

Nemzetiségi 

Önkormány-

zata, 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyama-

tos 

A 

rendezvénye-

ken 

résztvevők 

száma 

Pályázati 

források, 

partnerek és 

önkéntesek 

bevonása 

Önkormány-

zati döntések 

alapján, 

együttmű-

ködések 

meglétével, 

pályázati 

források 

nyerésével 

fenntartható. 
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címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

8 

Tehetség-

gondozás 

mentorok 

közremű-

ködésével 

A tehetséges 

fiatalok 

elkallódnak. 

Az óvodákban 

kevés a 

pedagógiai 

asszisztens, az 

iskolákban a 

roma 

pedagógiai 

asszisztens és 

pedagógus. 

Szociálpeda-

gógusokra 

lenne 

szükség. 

Akkreditált 

képzések 

szervezésével 

növelni a 

roma 

pedagógiai 

asszisztensek, 

és 

pedagógusok 

számát. 

Nevelési-

oktatási 

intézménye

k 

pedagógiai 

koncepciója 

Tehetség-gondozó 

programok 

kihelyezése a 

településekre 

Önkormány-

zatok,  

Nevelési-

oktatási 

intézmények

, KLIK, 

Felsőoktatási 

intézmények 

Folyama-

tos 

Mentorkép-

zésben 

részesülők,  

a megkereset-

tek, és a 

tehetséggon-

dozásra 

kiválasztottak 

száma. 

Állami 

támogatási 

programok. 

személyi, 

tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek 

biztosítása az 

intézmények 

költségvetésé-

nek 

függvényében, 

pályázati 

források 

A szükséges 

források 

megléte és 

az érintettek 

motiváltság

a mellett  

fenntartható. 
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 Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

9 

Szociális és 

egyéb 

támogatások 

biztosítása 

A 

foglalkoztatási 

hiány, az 

otthoni 

szocializálás 

hiánya, a szülők 

motiválatlanság

a a szegénység 

további 

fokozódását 

idézi elő. 

A HH és 

HHH 

családok 

további 

elszegényedé-

sének  

megakadá-

lyozása. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

Szociális Ellátó 

Rendszer 

fejlesztésével, 

partnerek 

közreműködésével 

pénzbeni és 

természetbeni 

juttatások bővítése 

Önkormány-

zatok, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási 

Hivatala, 

Vöröskereszt 

Egyházak, 

Civil 

Szervezetek 

Folyama-

tos 

A 

támogatások-

ban 

részesülők 

száma, a 

támogatások 

nagysága. 

A Szociális 

Ellátó 

Rendszer 

módosításáva

l, 

fejlesztésével 

a pénzügyi 

forrás 

biztosítható. 

Személyi, 

tárgyi 

feltételek 

részben 

biztosítottak. 

Az 

Önkormány-

zatok döntése 

alapján, a 

megfelelő 

kommuni-

kációval, a 

civil 

szervezetek 

pozitív 

hozzáállásá-

val 

fenntartható. 
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címe, 

megnevezése 
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helyzetelemzés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

10 

Szociális el-

látó és tá- 

mogató 

rendszer 

szolgáltatá- 

sainak bő-

vítése, 

információk 

biztosítása 

A közüzemi 

számlák 

felhalmozódása 

miatt a mélysze-

génységben élő 

családok 

adósságállomá-

nya 

folyamatosan 

növekszik 

A családok 

elszegénye-

dési folyama-  

tának 

megállítása. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció, 

Helyi 

Esély-

egyenlő-

ségi 

Programok 

Az állapot 

folyamatos 

megfigyelése. Az 

oktatásokon 

keresztül öntevé-

kenységre nevelés 

Életviteli 

tanácsadók, 

Szakértők, 

Önkormány-

zatok, 

Oktatás-

szervezők, 

Családsegítő 

Szolgálatok 

Folyama-

tos 

A tájé- 

koztatókon az 

oktatásban 

részt vettek 

száma. A 

családok 

elszegénye-

dése 

mértékének 

csökkenése. 

Humán és 

pénzügyi 

források 

szükségesek. 

Pályázati 

források 

bevonása is 

lehetséges 

A feltételek 

biztosításával 

és a 

megfelelő 

hozzáállással 

fenntartható. 
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megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 
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célkitűzés 

összhangja 
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stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

11 

 

A mélysze-

génységben élő 

családok 

támogató 

körének és 

tárgyi 

adományai-

nak bővítése 

A családok 

lakás-

körülményei 

nem 

megfelelőek. 

Sok 

helyen a 

bútorzat 

hiányos, a 

családok 

elhelyezése 

szűkös. A 

tisztálkodási 

feltételek 

hiányoznak. 

Fontos a 

meglévő jó 

gyakorlatok (pl. 

középiskolás 

önkéntesek 

bevonása) 

kiterjesztése és 

fenntartása. 

Lakás és 

életkörülmé-

nyek javítása. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció, 

Helyi 

Esély-

egyenlő-

ségi 

Programok 

Adomány-gyűjtő 

bázis létrehozása  

Szponzorok, 

Civil 

Szervezetek, 

Vállalkozáso

k, 

Önkormány-

zatok 

Folyama-

tos 

A támogatott  

családok, a 

tárgyi 

adományok 

köre és 

száma. 

Megfelelő 

hozzáállással 

a személyi és 

tárgyi 

erőforrások 

biztosítottak. 

Lehetséges 

önkéntesek 

további 

bevonása 

(középiskolás

ok és Civil 

Szervezetek) 

Közös 

döntéssel és 

szoros 

együtt 

működéssel 

fenntartható. 
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ségi probléma 
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Az 
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célkitűzés 

összhangja 
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stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor 

(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

12 

Lakhatási 

feltételek 

javítása a 

szegregátu-

mokban 

A szegregált 

településrészeke

n hiányos az 

infrastruktúra, 

szükséges az 

úthálózat, 

közlekedés 

(buszmegállók) 

és a közművek 

(víz, villany) 

fejlesztése. 

Lakás és 

életkörülmén

yek javítása, 

munkaerő-

piaci és 

képzési 

esélyek 

javítása. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció, 

Helyi 

Esély-

egyenlő-

ségi 

Programok 

Útépítés, 

buszmegálló 

kialakítása, víz- és 

villanyhálózat 

bővítése 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyama-

tos 

Újonnan 

kiépített vagy 

felújított 

infrastruktúra 

elemek 

száma, jobb 

szolgáltatásh

oz jutók 

száma 

Állami 

támogatási 

programok. 

személyi, 

tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek 

biztosítása az 

intézmények 

költségvetésé- 

nek 

függvényébe

n, pályázati 

források 

Pályázati 

források 

elnyerése és 

a megfelelő 

együttműkö-

dések esetén 

fenntartható-

ság. 
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intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Gyermekes  

családok tá-

mogatása, 

tehetség-

gondozás 

Családi 

ingerszegény 

háttér. 

Intézményesített 

fejlesztés hiánya, 

vagy 

hatékonysági 

probléma. 

Gyakorlatiasság 

hiánya az 

iskolákban. 

Családok 

segítése 

gyermekeik 

tehetségének 

kibontakozta-

tásában. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

A 16 óráig 

iskolában 

kötelező 

ellátás 

keretében 

egyénre 

szabott 

tehetség 

gondozás. 

NAT 

módosítá-

sának 

kezdemé-

nyezése. 

Önkormány-

zatok, 

 

KLIK, 

 

Védőnő 

Szolgálat, 

 

Családsegítő 

Szolgálat, 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

Programok, a 

programokba 

bevont 

családok és 

gyerekeik 

száma 

A személyi, 

tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek 

részben 

biztosítottak. 

Pályázati 

források 

bevonása 

Intézmények 

szakmai 

programja,  

a NAT 

szükséges 

változásaival 

fenntartható. 



95 
 

A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
  

sz
ám

a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 
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cél 
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mokkal 
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tartalma 

Az intézkedés 
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megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 
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(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

2 

Gyermek-

étkeztetés, 

nyári 

táborok és 

napközik 

működtetése 

Gyermekétkezte-

tés, és napközis 

ellátás, valamint 

nyári táborozás 

hiánya a nyári 

időszakban. 

Motiváltság 

hiánya.  

Rövidtávú: 

A nyári 

gyermek-

étkeztetés és 

táborozás 

lehetőségének 

felmérése. 

Középtávú: 

Gyermek-

étkeztetésben 

és táborozás-

ban minél több 

gyermek 

részesüljön. 

Hosszú távú: 
HH és HHH 

kisgyermekek 

többségének 

megoldódna a 

nyári 

étkeztetése. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció  

A nyári 

gyermek-

étkeztetés és 

nyári 

táborozás 

lehetőségéne

k 

megteremtés

e. 

Ön-

kormányzat 

és KLIKK 

közötti 

szerződés 

felül 

vizsgálata 

módosítása. 

Szakszemély

-zet kötelező 

biztosítása. 

Önkormány-

zatok, 

KLIKK, 

Iskolák,  

Civil 

Szervezetek, 

Szponzorok, 

A saját 

iskolában saját 

pedagógusok-

kal, saját 

gyerekek 

táboroztatása a 

hatékony. 

2016. január 

1-től 

folyamatos 

A táborozás-

ban résztvevő 

gyerekek, a 

napközis 

étkeztetésben 

részesülő 

gyerekek 

száma 

Emberi, 

technikai, 

anyagi forrás 

megteremtése. 

Fenntartható-

ság:  

a gyermekek 

nyáron is 

ellátásban 

részesülhet-

nek, a 

felügyelő 

személyek 

munkához 

jutnak. 
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Kiskorúak 

veszélyez-

tetésénél a 

vészhelyzet 

megelőzése 

Egyre több 

kábítószerrel 

összefüggő 

problémával 

találkoznak a 

tanárok, nevelők 

és szülők 

gyermekeik 

kapcsán. A 

gyermekeiknél 

erőteljes az 

internet függőség, 

ami a tanulás 

kárára megy. 

Gondozás, 

nevelés 

elhanyagolása. 

Összefogás 

hiánya. 

A szülők és 

gyermekeik 

tudatos 

tájékoztatása 

az internet 

függőségről, a 

kábítószerek 

káros 

hatásáról. 

Családsegítés 

hatékonyságá-

nak növelése. 

 RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

Szülők, 

iskolák, 

média   

tudatosításá-

nak 

fejlesztése, 

a jelző-

rendszer 

működése 

hatékonyság

á-nak 

növelése, 

tájékoztató 

előadások 

fejlesztése 

Jelzőrendszer 

tagok, 

Közösségi 

Ellátás, 

Önkormány-

zatok,  

Család-

segítők, 

Iskolák, 

Rendőrség, 

Gyermek-

jóléti 

Szolgálatok 

Folyamatos 

Tájékoztató 

előadások 

száma 

A személyi és 

tárgyi feltételek 

biztosítottak. 

Pályázati 

források 

felkutatása és 

bevonása 

Önkormány-

zatok, Iskolák, 

Rendőrség, 

Gyermek-

jóléti 

Szolgálat 

együttmű-

ködésének 

meglétével, 

pályázati 

források 

elnyerésével 

fenntartható. 
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4 

Gyermekek 

mentális, 

testi, fizikai 

állapotával 

kapcsolatos 

problémák 

felmérése 

továbbítása 

megfelelő 

fórumok 

felé 

A járás 

településeinek 

iskoláiban relatív 

gyermek  

pszichiáter, 

pszichológus 

hiány van. Egyes 

szakorvosi 

rendelések nagy 

távolságban 

találhatók. 

Pszichológus, 

pszichiátriai 

ellátás, 

biztosítása. 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

A meglévő 

problémák 

feltérképezés

e pszicholó-

gusok 

közremű-

ködésével.  

Mozgó  

szakorvosi  

szolgálat 

kiterjesztése 

településre, 

iskolára. 

A finanszí-

rozás 

növelése. 

Szabadidő 

programok 

szervezése. 

Önkormányza-

tok, 

Egészségügyi 

Intézmények, 

Iskolák, 

Védőnői 

Szolgálatok, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási Hivatal 

Népegészség-

ügyi Osztálya 

Folyamatos 

Az iskolai 

pszicholó-

gusok 

számának 

növekedése, 

mozgó 

szakorvosi 

rendelések 

lehetőségeinek  

száma 

Iskolai 

pszichológus 

foglalkoztatása 

kötelező, így a 

forrás is 

biztosított. 

Pályázati 

források 

elnyerése a 

mozgó 

szakorvosi 

ellátáshoz. 

A finanszírozási 

lehetőségek és a 

szakemberek 

számának 

növelése. 

Pályázati 

források 

nyerésével, 

valamint az 

érintettek 

szoros 

együttmű- 

ködésével 

fenntartható. 
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5 

Kiskorúak 

családon 

belüli 

veszélyez-

tetésének 

csökkentése 

Kiskorúak 

bántalmazása. 

Sok esetben 

információ van a 

gyermekek 

bántalmazásáról 

családon belül. Az 

esetek nem 

kerülnek 

felszínre. 

A gyermekek 

családon 

belüli 

veszélyez-

tetésének 

kiszűrése, 

megfelelő 

intézkedések 

megtétele. 

Helyi 

Esélyegyen- 

lőségi Program 

 

Törvényi, 

jogszabályi  

módosítás. 

Hatékony 

jelzőrendsze

r 

működtetése. 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási 

Hivatala, 

Önkormány-

zatok, 

Törvény és 

jogszabály 

alkotók, 

Jelző-

rendszeri 

tagok, 

Folyamatos 

A feltárt 

veszélyezteté-

sek, a megtett 

intézkedések 

száma, a 

törvényi és 

jogszabályi 

változtatások 

megléte 

A szükséges 

erőforrások 

rendelkezésre 

állnak. 

Közös 

akarattal és 

szoros 

együttműkö-

déssel, a 

cselekvések és 

intézkedések 

összehango-

lásával 

fenntartható. 

6 

Átfogó 

járási 

tájékoztatási 

projekt 

Sok 

veszélyeztetett 

gyermek, szülő és 

egyéb szereplő 

nem kapja meg az 

információkat, 

nem tudja hová 

forduljon. 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermekek és 

családjaik 

diszkrimináció

jának 

csökkentése. 

RSZSZK 

Szolgáltatás-

tervezési 

Koncepció, 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi Program 

Kérdezz 

ablak 

kialakítása a 

településeke

n, helyi 

média,  

települési 

vezetők 

informálása, 

szülői 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási 

Hivatala, 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

A bevont 

célcsoportok 

tagjainak 

száma 

Szükségesek a 

személyi, 

pénzügyi és 

technikai 

források, 

valamint a 

pályázati 

lehetőségek 

rendelkezésre 

állása. 

A megfelelő 

döntések 

meghozatalá-

val, pályázati 

támogatások 

nyerésével  

fenntartható. 
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nek fenntart-

hatósága 

munkaközös

-ség, 

fórumok 

szervezése,fa

cebook 

oldal, járási 

vezetők 

meggyőzése, 

a település 

felé 

közvetítés, a 

szakemberek 

fokozott 

bevonása,  

körzeti 

rendelők 

tájékoztató 

táblái, 

gyermekek 

szemléletfor-

málás, 

települések 

honlapjai 
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hatósága 

7 

A 

gyermekek 

szabadidejé

nek 

szervezése és 

a 

szegregátum

okban élő 

gyermekek 

korai 

fejlesztése 

Egyre több a 

csellengő 

gyermek, akik 

haszontalanul 

töltik szabad 

idejüket, a 

szegregált 

településrészeken 

kiemelt veszély a 

gyermekek 

lemaradása a 

tanulásban és 

kimaradása az 

iskolából. Kevés a 

korai fejlesztési 

lehetőség. 

A települése-

ken ne 

legyenek 

csellengő 

gyermekek, 

a szabadidőt 

hatékonyan 

használják ki. 

Célzott korai 

és komplex 

fejlesztések és 

szabadidős 

programok 

révén javuljon 

képzettségük. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Program, 

Település 

Fejlesztési és 

Gazdasági 

Programok 

Szabadidős 

programok 

szervezése, 

szakkörök, 

ifjúsági 

klubok, 

fejlesztő 

programok, 

tanodai 

szolgáltatáso

k indítása, 

Biztos 

Kezdet 

Gyermekház

ak alapítása, 

szülői 

kompetencia

fejlesztés. 

Jelzőrendsze-

ri tagok, 

Gyermek- 

jóléti  

Szolgálat, 

Iskolák, 

Civil 

Szervezetek, 

Önkormány-

zatok 

Folyamatos 

A csellengő 

gyermekek,  

az indított 

szakkörök és 

ifjúsági 

klubok száma, 

fejlesztő 

programok, 

tanodai 

szolgáltatások 

száma 

az 

intézkedések 

hatékonysága 

A human 

erőforrások 

rendelkezésre 

állnak, technikai 

eszközbeszer-

zéshez pénzügyi 

források 

szükségesek. 

Megfelelő 

pályázatok. 

Pályázatok 

nyerésével, 

közös 

akarattal 

fenntartható. 
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8 

 

Akadály-

mentesítések 

megépítése, 

komplex 

akadálymen

tesítés 

biztosítása 

gyermek és 

nevelési 

intézmények

nél 

Akadálymente-

sítés (mozgás-, 

látás-, 

hallássérültek 

szempontjából) 

hiánya az egyes 

gyermek- és 

nevelési 

intézményeknél. 

Az 

intézmények 

komplex 

akadálymente-

sítésének 

növelésének 

megoldása, az 

intézmény 

integrált 

használatának 

biztosítása, 

közszolgáltatá

sokhoz való 

egyenlő esélyű 

hozzáférés. 

Költségveté-si 

Rendelet, 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi Program 

Minél több 

intézmény-

nél a 

komplex 

akadály-

mentesítés 

megoldása. 

Önkormány-

zatok, 

Intézmények, 

Civil 

Szervezetek, 

Vállalkozások 

Folyamatos 

A létesített 

akadály-

mentesítések 

száma 

Pályázati 

források 

nyerése, 

személyi és 

pénzügyi 

források 

megléte 

szükséges. 

Önkormány-

zati döntések, 

pályázati 

források 

megléte esetén 

fenntartható. 
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1 

Részmunka-

idős és 

távmunka 

foglalkoz-

tatás 

lehetősége-

inek 

megterem-

tése 

Kevés atipikus 

foglalkoztatási 

lehetőség. 

Gyakran 

előforduló 

munkahelyi 

megkülönböz-

tetés. 

Részmunka-

idős és 

távmunkában 

történő 

foglalkoztatás 

megteremtése.  

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok 

A 

munkálta-

tóknál a 

részmunka-

idős 

foglalkoz-

tatásra 

alkalmas 

munkakö-

rök 

megjelőlé-

se. 

Munkáltatók, 

Állami 

Szervek, 

Önkormány-

zatok 

Folyamatos 

Részmunka-

idős és otthon 

végezhető 

munkakörök,  

részmunka-

időben és 

távmunkában 

foglalkozta-

tottak száma 

Részmunkaidős 

és atipikus 

foglalkoztatást 

segítő állami 

támogatások, 

pályázatok 

megléte 

A feltételek 

biztosítása 

mellett 

fenntartható. 
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2 

Nagycsalá-

dos nők 

anyagi 

támogatása 

többgyer-

mekes 

anyák 

megbecsü-

lése 

Hiányzik a  

többgyermekes-

családanyák 

foglalkoztatásá-

nak lehetősége és 

az elismertségük. 

Társadalmi 

elismertség 

megterem-

tése, 

támogatási 

rendszer 

bővítése, a 

nyugdíj 

megállapításá-

nál vegyék 

figyelembe a 

több gyermek 

felnevelését. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

Adóked-

vezmények 

bővítése, 

valamint a  

nyugdíj- 

összeg szá-

mításánál 

vegyék 

figyelembe 

a felnevelt 

gyermekek 

számát 

Állami 

Szervek 
Folyamatos 

Kedvezmé-

nyek 

növelésének 

száma 

Állami 

támogatások 

megléte, 

pályázatok 

kiírása 

Megfelelő 

törvényi 

módosítá-

sokkal 

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

3 

Kisgyerme-

ket nevelő 

édesanyák  

bevonása a 

foglal-

koztatásba  

Foglalkoztatási 

lehetőségek 

hiányoznak 

A 

foglalkoztatás 

körének 

bővítése. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok, 

Településfej- 

lesztési és 

Gazdasági 

Programok 

A foglal-

koztatási 

munkaterü-

letek bőví- 

tése, a nők 

bevonása a 

közfoglal-

koztatásba. 

Információ

nyújtás 

Önkormány-

zatok, 

Munkáltatók, 

SMKH 

Nagyatádi Járási 

Hivatal 

Foglalkoztatási 

Osztálya 

Folyamatos 

Foglalkoztatás

ba, közfoglal-

koztatásba 

bevont anyák 

száma 

A források 

biztosítottak 
Fenntartható 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

4 

Családbarát

munkahe-

lyek és 

rugalmas 

munka-

időben való 

foglalkoz-

tatás 

bevezetése 

Nehézségek 

tapasztalhatók a 

GYES – ről 

visszatérő nők 

munkába állásával 

kapcsolatban. 

A nők 

munkaerő-

piacra való 

visszatérésé-

nek 

elősegítése. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

Rugalmas 

munkaidő, 

távmunka 

bevezetés-

feltétele-

inek 

vizsgálata, 

családbarát 

munkahe-

lyek 

létesítése. 

Vállalkozások, 

Munkáltatók, 

Önkormány-

zatok 

Folyamatos 

Családbarát 

munkahelyek 

száma, 

rugalmas 

munkaidőben 

foglalkoz-

tatott nők 

száma 

Rugalmas 

munkaidő 

bevezetését 

segítő 

pályázatok 

megléte, saját 

források 

rendelkezésre 

állása 

Pályázatok 

elnyerése, 

önkormányzati 

döntések 

mellett 

fenntartható.  
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

5 

Bölcsődék  

igény 

szerinti 

kihasználása 

A meglévő 

kapacitás 

megfelelő a járási 

székhelyen a 

településekkel 

közösen 

kialakított 

intézményben. A 

környező 

települések 

bölcsödés korú 

gyermekeinek 

szülei közül minél 

nagyobb számban 

használják ki ezt a 

lehetőséget. 

A felújított 

bölcsődei 

intézménybe 

minél több 

járási 

településről 

vegyék 

igénybe a 

bölcsődei 

gondozást.  

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Program, 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

A meglévő 

bölcsődé-

ben minél 

több járási 

települési 

gyermek 

ellátása 

Önkormány-

zatok 
Folyamatos 

Bölcsődében 

elhelyezett 

gyermekek 

száma 

Az erőforrások 

biztosítottak. 
Fenntartható 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

6 

Képzések, 

átképzések 

szervezése 

A munkáltatóknál 

új ismeretek 

igénye merül fel. 

Több éven 

keresztül a 

gyermeket nevelő 

anyák tudása 

elavul.  

A munkába 

állás 

elősegítése 

Településfej-

lesztési és 

Gazdasági 

Programok 

OKJ-s 

tanfolya-

mok 

indítása a 

munkahelyi 

igények 

figyelembe

vételével. 

Munkáltatók, 

Vállalkozók, 

Nevelési-

oktatási 

Intézmények, 

Felnőtt -

oktatással 

foglalkozók 

Folyamatos 

Képzések, a 

képzésben 

résztvevő nők 

száma 

Humán források 

adottak, 

pénzügyi 

források 

biztosíthatók  

Fenntartható 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

7 

Átfogó 

tájékoztató, 

képző és 

szűrő 

programcso

mag nőknek 

Gyakori és későn 

felismert 

megbetegedés nők 

körében, 

egészséges 

életmód 

ismereteinek 

hiánya, szülői 

kompetenciák 

hiányosságai, 

családon belüli 

erőszak esetei 

jelentős arányban 

feltáratlan  

Női 

betegségtípuso

k megelőzése, 

egészséges 

életmód 

terjedése a nők 

és a családok 

körében, 

szülői 

kompetenciák 

erősítése, 

családon 

belüli erőszak 

megelőzése. 

Helyi 

Esélyegyenlősé

gi Programok 

Egészségüg

yi 

szűrővizsgá

latok 

biztosítása 

nőknek, 

egészséges 

életmód 

programok, 

szülői 

kompetenci

a fejlesztő 

tréningek, 

erőszakme

gelőző 

kampány. 

Önkormányzat

ok, civil 

szervezetek 

Folyamatos 
Bevont nők 

száma 

Pályázati 

források, 

önkéntes munka 

További 

pályázati 

forrásokkal 

fenntartható. 

  



109 
 

A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
  

sz
ám

a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Ellátó 

rendszer 

bővítése, 

szociális 

intézmények 

fejlesztése 

Az idősek száma 

folyamatos 

növekedést mutat. 

Egyre több az 

elöregedő 

település. 

Az 

egyedülálló 

idősek 

hátrányainak 

csökkentése 

időskori 

sajátosságok 

figyelembe 

vételével.  

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

Szociális 

ellátó 

rendszer 

fejlesztése.

Az egyedül 

maradt 

idősek 

gondozása, 

nappali 

ellátása. 

Helyi 

Önkormány-

zatok, 

Idősek Klubja, 

Vállalkozások 

Folyamatos 

Idős otthonok, 

az új 

szolgáltatások 

száma, az 

ellátó 

rendszerbe 

bevont idősek 

száma 

Pályázatok 

megléte, 

személyi és 

technikai háttér 

megléte 

szükséges. 

Pályázatok 

elnyerésével, 

megfelelő 

döntések 

meghozata-

lával, széles 

összefogással 

fenntartható. 
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intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

2 

Szűrő-

programok 

szervezése 

Az időseknél 

gyakori a 

megbetegedések 

száma a növekvő 

egészségromlás 

mellett., különös 

tekintettel a 

férfiak korai, 

magas 

halandóságára 

Az idősek 

betegségének 

megelőzése, 

egészségügyi 

állapotuknak 

fentartása  

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

Szűrő-

programok 

szervezése 

Egészségügyi 

intézmények, 

Orvosok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

A 

szűrőprogra-

mok, a 

szűrésen 

részt vett 

idősek száma 

Pályázatok 

megléte 

humán és 

pénzügyi forrás 

biztosítása 

szükséges. 

Pályázatok 

elnyerésével, a 

személyi és 

pénzügyi 

források 

meglétével 

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

3 

Tájékozta-

tás az 

ellátásokról, 

szűrőprogra

mokról 

Nem mindig 

megfelelő az 

idősek 

tájékoztatása a 

lehetőségekről. 

Szociális 

szolgáltatások 

széles körben 

való 

megismerte-

tése.  

Az idősek 

tájékozott-

ságának 

biztosítása.  

Az 

elmagányo-

sodás 

megelőzése. 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

Tájékozta-

tás az 

ellátási és 

szűrőprog-

rami 

lehetősé-

gekről 

szóró lapok 

segíttsé-

gével, helyi 

újságban 

megjele-

néssel. 

Önkormány-

zatok, 

Egészségügyi 

Intézmények, 

Családsegítő 

Szolgálat, 

Folyamatos 

Akciók és 

szórólapok, 

az újságokban 

megjelent 

tájékoztatók 

száma 

A human 

erőforrások 

biztosítottak. 

Minimális 

pénzügyi 

források 

megléte 

szükséges a 

nyomdai 

munkák 

kivitelezéséhez. 

Közös 

összefogással 

és akarattal 

fenntartható. 
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intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

4 

Idősek 

informatikai 

képzése, 

számítógép- 

pel és 

internet el-

éréssel 

történő 

ellátása 

Az élmények és 

információk 

hiánya az 

időskorúaknál. 

A család, mint 

gondoskodó 

közeg felbomlása 

az elmagányoso-

dáshoz vezetnek, 

sok unoka és 

felnőtt gyermek 

távol él az idős 

szülőtől. 

Az 

elmagányoso-

dás 

megelőzése, 

az idősek 

élményeinek 

gazdagítása, 

szellemi 

aktivizálásuk, 

bekapcsolásuk

a virtuális 

információ 

áramlásba 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok 

A járásban 

lakó idősek 

informati-

kai képzése 

és 

számukra 

informati-

kai 

eszközök 

és 

szolgáltatá-

sok 

beszerzése 

Önkormány-

zatok,  

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

Képzést 

sikeresen 

befejező 

idősek, 

beszerzett 

eszközök 

száma 

Pályázati 

források, 

személyi, 

pénzügyi 

források, 

önkéntesek 

bevonása 

A feltételek 

biztosításával 

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

5 

Idősek 

elhelyezése, 

napközbeni 

ellátása,  

a jelző- 

rendszer és 

házi 

segítség-

nyújtás 

fejlesztése 

A család, mint 

gondoskodó 

közeg felbomlása 

az elmagányoso-

dáshoz vezet. 

Emiatt a jól 

működő házi 

segítségnyújtásho

z kapcsolódó 

jelzőrendszer jó 

gyakorlatainak 

folyamatos 

fejlesztése, 

kiterjesztése, 

rendőrségi 

riasztás 

lehetőségének 

kiépítése 

szükséges 

A jelző-

rendszerek 

korszerűsítése,

tovább fejlesz-

tése. Az 

idősek 

igényeinek 

megismerése 

és hozzá 

igazodás. 

Eddig 

hálózaton 

kívüli idősek 

bevonása. 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

 

Az igények 

felmérése, 

a jelző- 

rendszerek 

hatékony-

ságának 

kétirányú 

(idősek 

száma, 

szolgáltatás

ok) 

bővítése 

Önkormány-

zat, 

Vállalkozások 

Önkéntesek 

Folyamatos 

Napközbeni 

ellátásban 

részesülők és a 

jelzőrendsze-

rekkel 

rendelkező 

idősek 

valamint 

elhelyezésben 

részesültek 

száma 

Pályázati 

kiírások 

megléte, 

valamint 

pénzügyi 

források a 

technikai 

eszközök 

beszerzéséhez 

szükségesek. 

Pályázatok 

elnyerésével, 

vállalkozások 

rendelkezésre 

állásával  

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

6 

A diák 

korosztály 

közelítése az 

időskorúak 

tevékeny-

ségéhez 

Az idősek meg 

nem értése más 

korosztály 

részéről, 

 egyedül maradás, 

egyedül élő 

idősek gondozása, 

nappali 

ellátása problémát 

jelent, szükséges 

az önkéntes 

fiatalok 

bevonásának jó 

gyakorlatát 

kiterjeszteni 

Az idősek 

gondolko-

dásának, 

problémáinak 

megértése, az 

idősek iránti 

empátia 

fejlesztése. 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

Helyi 

Esélyegyenlősé-

gi Programok 

Az 

érettségire 

készülő 

diákok 

50 órás 

iskolai 

közösségi 

szolgálatá-

nak 

kiterjesz-

tése. 

Iskolák, 

KLIK, 

Együttmű-

ködési 

megállapo-

dással 

rendelkező 

intézmények, 

Szülők 

Folyamatos 

Az 

intézkedésbe 

bevont diákok 

száma 

Személyi, 

pénzügyi 

források 

biztosítottak. 

Fenntartható 
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intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

7 

Szociális 

ellátásban 

dolgozó 

szakem-

berek 

képzése 

Kevés a szociális 

szakmai 

képesítéssel 

rendelkezők 

száma, akik az 

idősek ellátásában 

részt vehetnének. 

A szociális 

munkások 

számának 

növekedése 

RSZSZK 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció 

A szociális 

munkás 

szakma 

oktatása 

Oktatás-

szervezők, 

Iskolák, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási Hivatal 

Foglalkozta-

tási Osztálya 

Folyamatos 

A szociális 

képzésben 

résztvevők 

száma 

Személyi, 

pénzügyi 

források, 

képzések 

indításának 

megléte 

szükséges. 

Fenntartható a 

feltételek 

megléte 

mellett. 
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intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Szemlélet-

formálás, 

szemlélet-

váltás  

A 

fogyatékossággal 

élők 

munkaerőpiaci 

elhelyezkedése 

nehéz. 

Az elfogadott-

ság növelése, 

szemléletvál-

toztatás 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok 

Szemlélet-

formálás 

speciális 

képzések 

segítségé-

vel, az 

integrítás 

fejleszté-

se.  

Központi 

Államigaz-

gatás, Civil 

Szervezetek, 

Médiák, 

Egyházak 

Folyamatos 

Képzések és 

azon 

résztvevők 

száma 

Valamennyi 

forrás adott és 

biztosított. 

Fenntartható 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

2 

Segéd-

eszközök 

beszerzé-

sének 

támogatása 

Az ellátási 

lehetőségek, és 

eszközök 

ismeretének 

hiánya. 

A lehetőségek 

teljes 

skálájának 

megismerte-

tése, a 

lehetséges 

támogatások 

megszerzése. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

Fogyaték-

kal élők 

igényeinek 

felmérése, 

a szükséges 

eszközök 

beszerzése. 

Állami 

Szervek, 

Önkor-

mányzatok, 

Civil 

Szervezetek 

Szükség 

szerint, 

folyamatosan 

A beszerzett 

eszközök 

mennyisége és 

az igénybe-

vevők száma 

Személyi 

pénzügyi 

források 

megléte, 

rendelkezésre 

állása, 

pályázatok 

lehetőségei 

A feltételek 

meglétével 

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

3 

Komplex 

akadály-

mentesítés  

biztosítása a 

közintéz-

ményeknél 

Egyes 

intézményeknél 

hiány az 

akadálymentes-

ség, nem 

biztosított a 

közszolgáltatások

hoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés. 

Komplex 

akadály-

mentesítés, a 

szolgáltatás 

elérhető 

legyen 

mozgás-, 

látás- és 

hallássérültek 

számára 

Településfej-

lesztési és 

Gazdasági 

Programok 

Akadály-

mentesí-

tések 

tervezése, 

megépítése 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási Hivatala 

Önkormány-

zatok, 

Közintézmé-

nyek 

Folyamatos 

A megvalósí-

tott 

akadálymen-

tesítések 

száma 

Pályázatok 

megléte, 

Humán, 

pénzügyi és 

technikai 

források 

szükségesek 

Pályázatok 

elnyerésével, 

időben 

megfelelő 

döntések 

meghozatala 

esetén 

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

4 

Munkaerő- 

piacra 

jutásra 

felkészítés 

Munkaerő-piacon 

való 

foglalkoztatott-

ság hiánya. 

Munkalehető- 

ségek 

teremtése, a 

munkerő-

piacon történő 

foglalkozta-

tottság 

motiválása. 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok 

Fogyaték-

kal élők 

felkutatása, 

kérdőíves 

felmérés a 

segíttségek

ről, 

felkészítő 

oktatások 

Állami 

Szervek 

Civil 

Szervezetek, 

Egyház, 

Munkáltatók 

Folyamatos 

A munkaerő- 

piacon 

elhelyezke-

dettek száma 

Állami 

támogatások, 

pályázatok 

megléte 

Az állami 

támogatások 

folyamatos 

megléte 

mellett 

fenntartható. 
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 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

5 

Munkale-

hetőségek 

teremtése, 

rehabilitá-

ciós 

foglalkoz-

tatás 

Munkalehető-

ségek korlátozott 

számban való 

rendelkezésre 

állása, 

rehabilitációs 

munkakörök 

hiánya a piacon. 

Rehabilitá-

ciós 

munkakörök 

számbavétele, 

körük 

bővítése, 

szociális 

szövetkezetek 

alakítása. 

Településfej-

lesztési és 

Gazdasági 

Programok, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok 

Fogyaték-

kal élők 

felkutatása, 

rehabilitá-

ciós 

munkakö-

rökben 

való 

foglalkoz-

tatás 

lehetősége-

inek 

vizsgálata, 

szociális 

szövetkeze-

tekbe 

bevonható 

rehabilitá-

ciós 

munkakö-

rök 

számbavé-

tele 

Állami 

Szervek, 

Önkormány-

zatok, 

SMKH 

Nagyatádi 

Járási Hivatal 

Foglalkozta-

tási Osztálya  

Folyamatos 

Az új 

munkahelyek, 

a 

foglalkoztatott

ak száma 

rehabilitációs 

munkakö-

rökben 

Állami 

támogatások 

adókedvez-

mények, 

pályázatok 

megléte 

szükséges. 

Az 

erőforrások és 

feltételek 

megléte 

mellett 

fenntartható. 
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címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

6 

Otthon 

végezhető 

munkák 

lehetősé-

geinek 

megterem-

tése 

Távmunka 

lehetőségeinek 

hiánya 

A távmunka 

lehetősége-

inek 

megteremtése 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok 

A 

távmunka 

lehetőségei

nek 

felmérése, 

a 

lehetséges 

munkakö-

rök 

számának 

meghatároz

ása 

Önkormány-

zatok, 

Vállalkozók, 

Ipari üzemek 

Folyamatos 

A távmunka 

keretében 

végezhető 

munkakörök, 

és abban  

foglalkozta-

tottak száma 

Pályázatok 

megléte 

szükséges 

Kedvező 

Önkormány-

zati 

döntésekkel, 

támogatások 

megszerzésé-

vel 

pályázatok 

nyerése 

mellett 

fenntartható. 



122 
 

A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
  

sz
ám

a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetései- 

ben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 
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Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
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Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

7 

Közlekedési 

problémák 

megoldásá-

nak 

elősegítése 

Buszoknál a 

mozgáskor-

látozottak 

fellépése nem 

megoldott.  

Buszoknál a 

fellépés 

elősegítése 

Volán vállaltok 

személyszállí-

tási 

koncepciója, 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok 

Buszok 

felszálló 

helyeinek, 

vagy a busz 

várakozók 

átalakítása 

és alkal- 

massá téte- 

le a fogya-

tékkal élők 

számára. 

Önkormány-

zatok, 

Volán 

vállaltok 

Folyamatos 

A megtett 

intézkedések 

száma 

Állami 

támogatások, 

pályázati 

kiírások, 

pénzügyi 

források 

Pályázatok 

nyerésével, 

támogatások 

folyósításával 

fenntartható. 
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(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

8 

„Egymásért 

Ház” 

kialkítása 

Az egyes 

esélyegyenlőségi 

célcsoportok 

tagjai keveset 

tudnak egymásról, 

legnagyobb a 

fogyatékkal 

élőkkel 

kapcsolatos 

ismerethiány, 

elszórtan vannak 

jó gyakorlatok. A 

kiépülő 

együttműködések 

jelentős további 

lehetőségeket 

rejtenek. 

Az 

esélyegyen-

lőségi 

célcsoportok 

komplex 

fejlesztése és a 

szolgáltatásho

z való 

könnyebb 

hozzájutás, 

integrált 

kulturális, 

szabadidős 

programok 

szervezése, 

sztereotípiák, 

előítéletek 

mérséklése, 

tolerancia 

erősítése. 

Helyi 

Esélyegyenlősé-

gi Programok, 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok 

Egy olyan 

lehetőség 

megteremté

se ahol 

fogyatékkal 

élők, 

idősek és 

gyermekek 

segítése,fej

lesztése, 

szinten 

tartása 

történik 

sok közös, 

egymás 

segítésére 

irányuló 

program-

mal és ha 

lehet 

állatmen- 

hellyel 

kiegészítve 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

A bevont 

célcsoport-

tagok száma 

Humán, 

pénzügyi, 

technikai 

erőforrások 

szükségesek 

pályázati 

forrásból 

A feltételek 

megléte esetén 

fenntartható, 

további 

pályázatokkal 

továbbfejleszt

hető. 
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9 

Egészség-

szűrési 

programok 

szervezése 

Nincs pontos 

nyilvántartás a 

fogyatékkal 

élőkről. 

Egészségügyi 

szűrések hiánya. 

Speciális 

lehetőségek 

hiánya: pl. 

életvitel szerűen 

kerekesszékes 

emberek 

tüdőszűrése, stb. 

A fogyatékkal 

élők pontos 

feltérképezése 

nyílván tar-

tásuk 

Településfejlesz

tési és 

Gazdasági 

Programok, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok 

Fogya-

tékkal élő 

személyek 

szűrőprog-

ramokra 

történő 

bevonása 

tájékozta-

tásra, 

valamint 

egészség-

szűrésre  

Önkormány-

zatok, 

Jegyzők, 

Folyamatos 

Az 

intézkedésbe 

bevont 

fogyatékkal 

élők száma 

Humán-

erőforrás 

biztosított, 

pénzügyi és 

technikai forrás 

szükséges. 

Pályázati 

lehetőségek 

kihasználása 

A feltételek 

rendelkezésre 

állása mellett 

fenntartható. 
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V. Megvalósítás 

 

V.1. A megvalósítás előkészítése 

 

A Nagyatádi Járás településeinek Önkormányzatai az általuk fenntartott intézmények vezetői 

számára feladatul adják és ellenőrzik, a településeken működő nem önkormányzati 

fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kérik, hogy a Járási 

Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. 

 

Az Önkormányzatok azt is kérik intézményeiktől és partnereiktől, hogy vizsgálják meg, majd 

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatókba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra 

és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek a Járási Esélyegyenlőségi 

Programban részletes leírásra kerültek. 

 

A települési önkormányzatok a JEP kidolgozására, megvalósítására, értékelésére, továbbá 

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

történő beépítésének garantálására Járási Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (JEP 

Fórum) hoz létre és működtet. 

 

Fentiekkel kívánják az önkormányzatok biztosítani, hogy a JEP IT-ben vállalt feladatok a 

településeken maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

V.2. A megvalósítás folyamata  

 

A Járási Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében JEP 

Fórumot hozunk létre, melynek tagjai a települések jegyzői, vagy az általuk kijelölt és írásos 

megbízással ellátott munkatárs. 
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A JEP Fórum feladatai: 

 

- a JEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 

teljesítésének nyomon-követése, dokumentálása, és mindezekről a település 

képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,  

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott 

intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok 

alapján esetleges új beavatkozások meghatározása  

- a JEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, a JEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a JEP IT-be, a módosított JEP IT előkészítése 

képviselőtestületi döntésre  

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, a JEP IT és az elért 

eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

 

Az esélyegyenlőség fókuszában lévő célcsoportokhoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület szakértőinek részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

A JEP 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 JEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.  

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
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V.3. Monitoring és visszacsatolás 

 

A Járási Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a JEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a JEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

V.4. Nyilvánosság biztosítása 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze road-show rendezvények keretében.  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Járási Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló JEP Fórum első ülésének 

mihamarabbi összehívása.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a települések 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit.  

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

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzatok honlapjai, a helyi médiák állnak rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzatok és intézményeik különböző rendezvényein. Az elért 

eredményeket és sikereket beépítjük kiadványainkba. A tolerancia, a befogadás, a hátrányos 

helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

V.4. Kötelezettségek és felelősségek 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:  

A Járási Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzatok részéről a 

mindenkori polgármesterek felelősek:  

 

- Az ő feladatuk és felelősségük a JEP Fórum létrejöttének szervezése, 

működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzatok és a JEP Fórum közötti 

kapcsolat biztosítása.  

- Folyamatosan együttműködnek a JEP Fórum vezetőjével.  
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- Felelősségi körükbe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeiket a JEP 

Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával 

végzik. Így  

 Felelnek azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és 

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Járási Esélyegyenlőségi 

Program.  

 Figyelemmel kísérik azt, hogy az önkormányzatok döntéshozói, tisztségviselői 

és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a JEP-ben foglaltakat.  

 Támogatniuk kell, hogy az önkormányzatok, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a JEP 

végrehajtásához.  

 Kötelességük az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A JEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:  

 

- a JEP IT megvalósításának koordinálása (a JEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a JEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzatok felelőseivel közösen  

- a JEP Fórum összehívása és működtetése.  

 

A települések vezetői, az önkormányzatok tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

- felelősségük továbbá, hogy ismerjék a JEP IT-ben foglaltakat és 

közreműködjenek annak megvalósításában.  
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- az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a JEP IT kijelölt 

irányítóinak.  

- az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben 

gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben 

történő maradéktalan érvényesüléséről.  

 

Minden, az önkormányzatokkal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a JEP 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 önkormányzatokkal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a JEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak.  

 

V.5. Felülvizsgálat, módosítás 

 

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

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

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 JEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzatok képviselőtestületeinek a szükséges 

intézkedésekre.  

 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a JEP IT végrehajtásáért 

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

vonásáról.  

 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a JEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi 

a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról.  
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A JEP 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. 

 

V.6. Elfogadás módja és dátuma 

 

Nagyatád Járási Felzárkóztatási Kerekasztal a Járási Esélyteremtő Programtervének szakmai 

és társadalmi vitáját megtartotta. Az itt született észrevételek a megvitatást követően a Járási 

Esélyteremtő Programterv Intézkedési Tervébe beépítésre kerültek. 

 

Ezt követően a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal a Járási Esélyteremtő 

Programtervet (melynek része az Intézkedési Terv) egyhangúan elfogadta. 

 

 

Nagyatád, 2015. október 28. 

 

 

Ormai István 

Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal elnöke 
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Felhasznált irodalom 

 

Bakháza Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Beleg Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Bolhás Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Görgeteg Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Háromfa Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Kaszó Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Kisbajom Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Kutas Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Lábod Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Nagyatád Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Nagykorpád Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Ötvöskónyi Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Rinyabesenyő Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Rinyaszentkirály Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Segesd Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Somogyszob Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Szabás Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Tarany Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

Nagyatád Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

www.nfsz.munka.hu 

Önkormányzati adatközlések 

www.wikipedia.hu 

jaras.info.hu 

KSH és Minisztériumi adatbázisok 

www.rinyamente.hu 

http://www.nfsz.munka.hu/
http://www.wikipedia.hu/
http://www.rinyamente.hu/
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1. sz. Melléklet 

 

„Forrástérkép” 

a Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Tervéhez 

 

Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Képzések, 

kihelyezett 

tanfolyamok 

szervezése 

EFOP 1.1 

„Nő az esély” 

- Romák 

foglalkoztatásba 

ágyazott képzése 

Pályázat 

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi, 

köznevelési, valamint 

egészségügyi 

intézmények, illetve 

fenntartói 

4 750 

Célcsoport támogatott 

foglalkoztatása, képzésének 

támogatása 

„Somogyi Roma 

Karaván” 

EFOP 1.2 

Ifjúsági 

programok 

támogatása 

Pályázat 

Civil szervezet, 

alapítvány, egyesület, 

nonprofit gazdasági 

társaság, önkormányzat, 

önkormányzati társulás, 

önkormányzati tulajdonú 

nonprofit társaság, 

egyházi jogi személy. 

1 000 

Programok, rendezvények, 

szakmai műhelyek, táborok, 

képzések támogatása 

 

EFOP 1.2 

Komplex ifjúsági 

fejlesztések 

Kiemelt projekt 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú 

Kft.  

5 000 

A projekt keretében kutatási, 

képzési, oktatási tevékenység, 

tanácsadás, szemléletformáló 

kampány, ifjúsági konzultáció, 

önkéntes kampány és 

szolgáltatásfejlesztés valósul 

meg 

 

EFOP 3.7 

Aktívan a tudásért 

Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv 

3 000 

Felnőttképzés, alapfokú 

végzettséget biztosító képzések, 

kompetencia és motiváló 

képzések, valamint támogató 

szolgáltatások nyújtása 

 
EFOP 3.5 

Duális, felsőfokú 

szakképzési és 
Pályázat 

Felsőoktatási 

intézmények 
5 000 

Képzésfejlesztés, 

tartalomfejlesztés, gyakorló 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

szakirányú 

továbbképzések 

fejlesztése és 

lebonyolítása 

helyek kialakítása, vállalati - 

egyetemi kapcsolatok erősítése 

 

EFOP 3.4 

A felsőoktatási 

intézmények 

felkészítő, 

pályaorientációs 

és szakma 

népszerűsítő 

tevékenységeinek 

támogatása, 

közösségi 

főiskolai 

programok 

indítása 

Pályázat 

Felsőoktatási 

intézmények 

konzorciumi partnerként 

önkormányzatok/nonprof

it szervezetek 

4 200 

A felsőoktatási intézmények 

felkészítő, pályaorientációs és 

szakma népszerűsítő 

tevékenységeinek támogatása, 

közösségi főiskolai programok 

indítása 

 

EFOP 3.4 

Roma 

szakkollégiumok 

támogatása 

Pályázat 

A nemzeti 

felsőoktatásról szóló évi 

CCIV. törvény szerinti 

szakkollégiumi 

tevékenységet folytató 

vagy 

szakkollégiumonként 

működő diákotthonok és 

azok fenntartói 

1 500 

Kompetenciafejlesztés, 

tehetséggondozás, felzárkózást 

és közösségi szerepvállalást 

elősegítő szolgáltatások, 

közösségépítés, ösztöndíj 

biztosítása, munkaerőpiacon 

való megjelenés támogatása 

 

GINOP 6.1.1 

Alacsony 

képzettségűek és 

közfoglalkoztatott

ak képzése 

Pályázat 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 

30 000 

Célcsoport toborzása, megyei, 

helyi gazdasági szereplőkkel 

való kapcsolat felvétel, 

képzésben való részvétel 

támogatása 

 

TOP 5.2 

A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 

programok 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

központi költségvetési 

irányító és költségvetési 

szervek, szövetkezetek, 

8 622 

A TOP 4.3 intézkedés 

infrastrukturális beavatkozásait 

jelen intézkedés a társadalmi 

hátrányok kompenzálását célzó 

szociális, oktatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi, 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

országos nemzetiségi 

önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

költségvetési rend szerint 

gazdálkodó egyéb 

szervek, alapítvány, 

egyesület, egyházi jogi 

személy, helyi 

nemzetiségi 

önkormányzat, egyéb, 

jogi személyiségű 

nonprofit szervezet, 

egyéb, jogi személyiség 

nélküli nonprofit 

szervezet 

közösségfejlesztési, 

antidiszkriminációs és 

közbiztonsági programokkal 

egészíti ki 

Alapképzés 

szervezése  

EFOP 1.1 

„Nő az esély” – 

Romák 

foglalkoztatásba 

ágyazott képzése 
Pályázat 

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi, 

köznevelési, valamint 

egészségügyi 

intézmények, illetve 

fenntartói 

4 750 

Célcsoport támogatott 

foglalkoztatása, képzésének 

támogatása  

 

EFOP 1.2 

Komplex ifjúsági 

fejlesztések 

Kiemelt projekt 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú 

Kft.  

5 000 

A projekt keretében kutatási, 

képzési, oktatási tevékenység, 

tanácsadás, szemléletformáló 

kampány, ifjúsági konzultáció, 

önkéntes kampány és 

szolgáltatásfejlesztés valósul 

meg 

 

EFOP 3.7 

Aktívan a tudásért 

Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv 

3 000 

 Felnőttképzés, alapfokú 

végzettséget biztosító képzések, 

kompetencia és motiváló 

képzések, valamint támogató 

szolgáltatások nyújtása.  

Női Tudás 

Iskolája 
EFOP 1.1 

„Nő az esély” – 

Romák 
Pályázat 

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi, 
4 750 

Célcsoport támogatott 

foglalkoztatása, képzésének 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Program foglalkoztatásba 

ágyazott képzése 

köznevelési, valamint 

egészségügyi 

intézmények, illetve 

fenntartói 

támogatása  

 

EFOP 1.3 

A roma nők 

társadalmi 

szerepvállalásá-

nak megerősítése 
Pályázat 

Magyarországon működő 

civil szervezetek, 

amelynek alapító 

okiratában a nők, 

kiemelten a roma nők 

társadalomban betöltött 

szerepének erősítése 

szerepel 

1 000 

Roma nők foglalkoztatásának 

támogatása a nemzetiségi 

önkormányzatokban. Képzés, 

továbbképzés, 

kompetenciafejlesztés  

Közfoglal-

koztatás, 

közfoglalkoztatá

si 

programok 

indítása 

 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerőpiaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

 

TOP 5.1 

Foglalkoztatás-

növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, megyei 

kormányhivatalok 

munkaügyi központja, 

képző intézmények 22 090 

Megyei szinten szerveződött, 

többszereplős foglalkoztatási 

együttműködések létrejötte.  

A megyei szintű foglalkoztatási 

együttműködésekbe illeszkedve 

vállalkozások bér -, képzési 

támogatása. A megyei 

foglalkoztatási 

együttműködéshez kapcsolódva 

támogatott az üzleti 

infrastruktúrához, befektetés-

ösztönzéshez, térségi gazdasági 

hálózathoz, helyi 

termékmenedzsmenthez, helyi 

gazdaság-szervezéshez 

kapcsolódó megyei szintű 

képzési, foglalkoztatási, egyéb 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

ESZA típusú tevékenységek. 

 

TOP 5.2 

A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 

programok 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

központi költségvetési 

irányító és költségvetési 

szervek, szövetkezetek, 

országos nemzetiségi 

önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

költségvetési rend szerint 

gazdálkodó egyéb 

szervek, alapítvány, 

egyesület, egyházi jogi 

személy, helyi 

nemzetiségi 

önkormányzat, egyéb, 

jogi személyiségű 

nonprofit szervezet, 

egyéb, jogi személyiség 

nélküli nonprofit 

szervezet 

8 622 

A TOP 4.3 intézkedés 

infrastrukturális beavatkozásait 

jelen intézkedés a társadalmi 

hátrányok kompenzálását célzó 

szociális, oktatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi, 

közösségfejlesztési, 

antidiszkriminációs és 

közbiztonsági programokkal 

egészíti ki 

Szűrő-

programok 

kiterjesztése 

 

EFOP 1.8 

Egészségfejleszté-

si irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv, helyi 

önkormányzat, helyi 

önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal 

 EFOP 1.8 Átfogó Kiemelt projekt OTH, OEFI, OKI, 16 000 A lakosság 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

népegészség-ügyi 

fejlesztések 

GYEMSZI egészségtudatosságának 

fejlesztése, a célcsoportokhoz 

igazított 

egészségkommunikáció, az 

egészségügyi ellátórendszer 

prevenció fókuszú áthangolása, 

népegészségügyi 

szolgáltatásokhoz való általános 

hozzáférés javítása, 

szűrővizsgálati rendszer 

felülvizsgálata és korszerűsítése 

Étkeztetési 

programok 

bevezetése 

 

RSZTOP 2.2.1 

Élelmiszersegély 

biztosítása a 

szegény 

gyermekes 

családok számára 

 

 

 

 

Tehetség-

gondozás 

mentorok 

közreműkö-

désével 
EFOP 1.3 

Roma 

mentorhálózat 

fejlesztése 

Kiemelt projekt 

Országos nemzetiségi 

civil szervezet 

2 000 

Személyes segítségnyújtás, 

szervezetekkel való 

együttműködés. Mentorok 

foglalkoztatása, felkészítése. 

Roma női civil szervezetek 

kialakításának és hálózatának 

segítése. Szakértői bázisok 

kialakítása 

 

EFOP 3.1 

Ösztöndíj és 

mentorálási 

támogatás 

hátrányos 

helyzetű 

tanulóknak 

Útravaló 

Ösztöndíjprogram 

Kiemelt projekt 

Költségvetési intézmény 

6 000 

Hátrányos helyzetű, kiemelten 

roma tanulók ösztöndíjának és 

mentorálásának támogatása. Az 

Útravaló ösztöndíjprogram 

monitoring rendszerének 

fejlesztése, mentorok képzése, 

szakmai támogatása 

Szociális és 

egyéb 

támogatások 

biztosítása. 

EFOP 1.3 

Aktív társadalmi 

szerepvállalás 
Pályázat 

Egyházi jogi személyek, 

civil szervezetek 
15 000 

Komplex közösségfejlesztések 

támogatása, meglévő 

közösségek megerősítése, új 

értékalapú közösségek 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

létrehozása 

Szociális ellátó 

és támogató 

rendszer 

szolgáltatá-

sainak bővítése, 

tájékoztató 

információk 

biztosítása. 

EFOP 1.1 

Romák szociális 

gazdaságban való 

részvételének 

erősítése 
Pályázat 

Nonprofit gazdasági 

szervezet 

4 200 

Romák szociális vállalkozásait 

segítő fejlesztő központ 

kialakítása. Új szociális 

vállalkozások generálása, 

indításuk támogatása 

 

TOP 7.1 

Kulturális és 

közösségi terek 

infrastrukturális 

fejlesztése Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

civil szervezetek, 

egyházak, 

közintézmények, CLLD 

szervezetek 

29 554 

A konstrukció kiegészíti a 

Vidékfejlesztési Program 

keretében működő CLLD 

fejlesztéseket, a két program 

között területi és tematikus 

lehatárolás érvényesül.  

 

EFOP 1.3 

Aktív társadalmi 

szerepvállalás 

Pályázat 

Egyházi jogi személyek, 

civil szervezetek 

15 000 

Komplex közösségfejlesztések 

támogatása, meglévő 

közösségek megerősítése, új 

értékalapú közösségek 

létrehozása 

 

EFOP 1.3 

Interaktív 

programok a 

nemzetiségi 

párbeszéd és a 

közösségi 

összetartozás 

fejlesztése 

céljából 

Pályázat 

Nemzetiségi 

önkormányzatok 

1 500 

Rendezvények, programok, 

honlapok, interaktív felületek, 

kiadványok lehetőséget 

teremtenek, hogy a 

nemzetiségek megismerjék 

egymást, erősödjön a bizalom 

A 

mélyszegénységb

en élő családok 

támogató 

körének és 

tárgyi 

adománya-inak 

EFOP 1.2 

Szemléletformáló 

közösségi 

programok a 

család 

megerősítése 

érdekében 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai 

Intézkedés 

4 500 

A projektben konferenciák, 

szemléletformáló és információs 

tevékenység, szakmai 

műhelyek, valamint kutatások 

kerülnek finanszírozásra  
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

bővítése. 

 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra 

Munkaerő- 

piacra jutásra 

felkészítés. 
EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

 

EFOP 1.1 

Romák szociális 

gazdaságban való 

részvételének 

erősítése 

Pályázat 

Nonprofit gazdasági 

szervezet 

4 200 

Romák szociális vállalkozásait 

segítő fejlesztő központ 

kialakítása. Új szociális 

vállalkozások generálása, 

indításuk támogatása 

 

GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

 

GINOP 5.3.2 

Jogszerű 

foglalkoztatást 

célzó szolgáltatás-

nyújtás 

támogatása 

Pályázat 

Munkavállalói és 

munkáltatói 

érdekképviseleti 

szervezetek 

5 500 

Jogi információszolgáltatás, jogi 

tanácsadás, statisztikák 

készítése 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

A gyermekek esélyegyenlősége 

Gyermekes 

családok 

támogatása, 

tehetség-

gondozás EFOP 4.1 

Kulturális 

intézmények 

tanulást segítő 

infrastrukturális 

fejlesztése Kiemelt projekt 

Állami vagy 

önkormányzati 

fenntartású könyvtár, 

muzeális intézmény, 

levéltár, közművelődési 

intézmény vagy 

fenntartóik, közösségi 

színteret fenntartó 

önkormányzat 

5 000 

Könyvtári, múzeumi és 

közművelődési infrastruktúra 

fejlesztése, tanulási és tanulást 

segítő szolgáltató terek 

kialakítása, bővítése 

 

EFOP 4.1 

Köznevelési 

intézmények 

korszerűsítése 
Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv, köznevelési 

intézmények, illetve 

fenntartóik 

46 000 

Az alacsony szinten lévő 

köznevelési intézmények 

felújítása 

 

EFOP 3.1 

Tehetségek 

Magyarországa 

Kiemelt projekt 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú 

Kft. - Magyar 

Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

6 500 

A projekt megvalósítása során 

egységes szakmai protokollok 

jönnek létre, kutatások 

valósulnak meg, kialakításra 

kerül az egységes tehetség-

felderítés rendszere és célzott 

beavatkozással megszűnik a 

területi egyenlőtlenség, 

kialakításra kerül a 

kiemelkedően tehetséges 

fiatalok támogató-rendszere 

Átfogó járási 

tájékoztatási 

projekt 

EFOP 3.1 

Társadalmi 

felzárkózási és 

integrációs 

köznevelési 

intézkedések 

támogatása Pályázat 

Nem állami 

fenntartásban működő: 

óvoda; általános iskola; 

többcélú intézmény 

4 300 

Hátrányos helyzetű tanulók 

részére olyan többlet-

szolgáltatások biztosítása, mint 

pl.: egyéni fejlesztés, hátrány-

kompenzáló programokon való 

részvétel, melyek közvetlenül 

hozzájárulnak az iskolai 

sikerességükhöz. 

Lehetőség van határon átnyúló 

közös programok megvalósí-

tására is 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

 

EFOP 1.4 

Gyermekek 

esélyeit növelő 

helyi és térségi 

programok 

szakmai, 

módszertani 

támogatása 

Kiemelt projekt 

Gyermekjóléti és 

szociális módszertani és 

képzési feladatokat ellátó 

országos háttérintézmény 

3 000 

Módszertani és szakmai 

támogatás keretében 

hálózatépítés, képzések 

megvalósítása, 

szemléletformálás, 

folyamattámogatás, Biztos 

Kezdet Gyerekházak 

mentorálása, a helyi 

projektekhez kacsolódó 

értékelések, kutatások végzése 

Gyermek 

étkeztetése; 

Nyári táborok és 

napközik 

működtetése 
EFOP 3.3 

Családok életének 

és az iskola 

rendjének 

összehangolása, 

családbarát 

közgondolkodás 

népszerűsítése 

Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv 

15 000 

A program megvalósításával az 

állami és nem állami fenntartású 

szabadidős táborok és erdei 

iskolák megfelelő színvonalú 

ellátást tudnak nyújtani a 

célcsoport számára, központilag 

kialakított programok 

megvalósításával 

 

EFOP 2.1 

Integrált térségi és 

Biztos Kezdet 

gyermekprogramo

k támogatása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 

Pályázat 

Helyi önkormányzatok, 

települési 

önkormányzatok és 

társulásai, egyházi és 

civil szervezetek, 

konzorcium lehetséges 

3 500 

A gyerekesély program 

elemeihez szükséges 

infrastruktúra biztosítása 

Hiányzó szolgáltatások 

telepítése, 

azokat befogadó terek kiépítése, 

funkcióbővítése, berendezése. 

Szabadidős tevékenységek: pl. 

táborok, játszóház, játszóudvar 

infrastruktúrája.  

Lakhatási viszonyok javítása 

közösségi szolgáltatásokkal  

Korai képességgondozáshoz 

eszközök, felújítás. 

Közösségi terek létrehozása a 

közösségi részvétel erősítése 

érdekében 

Kiskorúak EFOP 1.2 Védőháló a Pályázat Önkormányzatok, 6 200 A projekt keretében 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

veszélyezteté-

sénél a 

vészhelyzet 

megelőzése 

családokért alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra, a 

család és munka 

összeegyeztetését szolgáló 

programokra, valamint a fenti 

célokat szolgáló 

modellprogramokra; területileg 

pedig a határon túli területekre 

is 

Gyermekek 

mentális, testi, 

fizikai 

állapotával 

kapcsolatos 

problémák 

felmérése, 

továbbítása 

megfelelő 

fórumok felé 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra, a 

család és munka 

összeegyeztetését szolgáló 

programokra, valamint a fenti 

célokat szolgáló 

modellprogramokra; területileg 

pedig a határon túli területekre 

is 

 

EFOP 1.3 

Kríziskezelő 

szolgálatok 

fejlesztése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet 

1 150 

A projekt célja lelki-segély-, 

krízisintervenciós-, és 

mentálhigiénés segítség 

nyújtásának biztosítása, a 

bántalmazottak akut 

krízishelyzetből történő 

kilépésének segítése telefonon 

és online felületen keresztül, a 

szolgálatok működési, humán és 

infrastrukturális (IT) fejlesztése, 

továbbá a jelzőrendszer 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

tagjainak képzése 

Kiskorúak 

családon belüli 

veszélyezteté-

sének 

csökkentése 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra, a 

család és munka 

összeegyeztetését szolgáló 

programokra, valamint a fenti 

célokat szolgáló 

modellprogramokra; területileg 

pedig a határon túli területekre 

is 

Gyermek-orvosi 

és védőnői 

ügyelet 

létrehozása, 

működtetése 

EFOP 1.9 

Nemzeti Védőnői 

Szolgálat 

rendszerének 

kialakítása 

Kiemelt projekt 

OTH, GYEMSZI 

6 000 

A védőnői ellátás újjászervezése 

és fejlesztése során fokozott 

hangsúlyt kap majd a védőnők 

tevékenységi körének további 

kiterjesztése, a népegészségügyi 

szolgáltatások nyújtásába 

történő szélesebb körű 

bevonása, a védőnők 

képzettségének jobb 

kihasználása, a szakmai 

együttműködés javítása, és a 

hozzáférésben tapasztalt 

egyenlőtlenségek csökkentése, 

valamint a szakfelügyelet és a 

szakmai felügyelet intézményi 

szintű szétválasztása  

A gyermekek 

szabad- 

idejének 

szervezése és a 

szegregátumokb

an élő 

EFOP 3.3 

Tanoda 

programok 

támogatása 
Pályázat 

Civil és egyházi 

szervezetek, valamint 

állami vagy 

önkormányzati 

fenntartású könyvtár 

vagy könyvtári 

5 350 

Tudatosan felépített, a 

személyiség szem előtt tartó 

komplex pedagógiai 

hatásrendszer kifejtése: tanórán 

kívüli (délutáni, nyári 

időszakban), személyre szabott 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

gyermekek 

fejlesztése 

tevékenységet folytató 

szervezet, muzeális 

intézmény, 

közművelődési 

intézmény, vagy ezek 

fenntartói, közösségi 

színteret fenntartó 

önkormányzat 

tevékenységek, tanodai 

eszközök beszerzése, 

tanulmányi, kulturális, sport 

programok kirándulások 

szervezése 

 

EFOP 3.2 

Iskolai tematikus 

hetek támogatása 

Pályázat 

Állami és nem állami 

fenntartású köznevelési 

intézmények 

3 500 

A kidolgozásra kerülő 

pedagógiai tartalmak és 

szervezési eljárások, és a 

kapcsolódó tevékenységek, 

programok megvalósítása 

hozzájárul a diákok életre való 

neveléséhez, az élethosszig tartó 

tanulás igényének 

kialakulásához, a társadalmi és 

munka-erőpiaci igényekhez való 

alkalmazkodásához, így 

csökkentve a tanköteles kor 

elérését követő társadalmi 

lemorzsolódást 

 

EFOP 3.3 

„Tanulóbarát 

múzeum” 

Pályázat 

Működési engedéllyel 

rendelkező muzeális 

intézmények vagy 

fenntartóik 

2 000 

Tanulóbarát múzeummá válás, 

új múzeumpedagógiai formák 

bevezetése, központi múzeumi 

módszertani fejlesztésben 

kidolgozott beavatkozások 

gyakorlati megvalósítása a 

köznevelés hatékonyságának 

növelése érdekében, 

együttműködések a köznevelési 

intézményekkel a tanórán kívüli 

tanulási keretek között. 

 

EFOP 1.4 

Integrált térségi 

gyermekprogra-

mok támogatása a 

Pályázat 

Helyi önkormányzatok 

gyerekesély programot 

megvalósító vagy arra 

15 000 

A helyi stratégia továbbfejlesz-

tésével a gyerekek és gyerekes 

családok szempontjából fontos 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 

korábban pályázatot 

benyújtó LHH 

kistérségek (járások) 

területét lefedő 

önkormányzati 

társulásai, önállóan vagy 

legfeljebb kettő 

konzorciumi partner 

bevonásával. 

szolgáltatások hozzáférhetővé 

tétele, kapacitásuk bővítése, 

innovatív, helyi megoldások 

bevezetése, korai képesség-

gondozás, tanulást segítő 

iskolán kívüli tevékenységek, 

ifjúsági segítő munka, 

pályaorientáció támogatása, 

szabadidős tevékenységek, 

táborok lebonyolítása, lakhatási 

viszonyok javítása, prevenciós 

tevékenységek, szűrések, 

iskolai, óvodai szociális munka, 

szakmai és szakmaközi 

hálózatok működtetése, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer 

hatékonyságának növelése, civil 

és egyházi együttműködések 

erősítése. 

Akadály-

mentesítések 

megépítése, 

komplex 

akadálymente-

sítés biztosítása 

Komplex 

akadály-

mentesítés  

biztosítása a 

közintéz-

ményeknél 

Lakhatási 

feltételek 

javítása a 

szegregátumok-

ban 

TOP 3.1 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesz-

tés 

Pályázat 

Települési 

önkormányzatok, 

többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok, 

közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező 

gazdasági társaságok, 

szükség szerint Magyar 

Közút NZrt, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 

75 276 

A beavatkozás a gyalogos, 

kerékpáros, közösségi 

közlekedés, és a 

közlekedőfelületek 

forgalomcsillapításával, 

akadálymentesítésével, 

közlekedésbiztonságának a 

javításával kívánja a célokat 

elérni elsősorban belterületi, 

lakott területeken 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

A nők esélyegyenlősége 

Részmunkaidő

ben való 

foglalkoztatás 

lehetőségeinek 

megteremtése 

GINOP 5.3.1 

A rugalmas 

foglalkoztatás 

elterjesztése a 

konvergencia 

régiókban - 

Rugalmas, 

családbarát 

foglalkoztatási 

módszerek 

bevezetése a 

munkáltatóknál 

Pályázat 

KKV 

3 000 

Vállalkozások kiválasztása, 

műhelyfoglalkoztatások, 

rendezvények szervezése 

 

TOP 5.1 

Foglalkoztatás-

növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, megyei 

kormányhivatalok 

munkaügyi központja, 

képző intézmények 
22 090 

Megyei szinten szerveződött, 

többszereplős foglalkoztatási 

együttműködések létrejötte.  

A megyei szintű foglalkoztatási 

együttműködésekbe illeszkedve 

vállalkozások bér -, képzési 

támogatása. 

A megyei foglalkoztatási 

együttműködéshez kapcsolódva 

támogatott az üzleti 

infrastruktúrához, befektetés-

ösztönzéshez, térségi gazdasági 

hálózathoz, helyi 

termékmenedzsmenthez, helyi 

gazdaság-szervezéshez 

kapcsolódó megyei szintű 

képzési, foglalkoztatási, egyéb 

ESZA típusú tevékenységek. 

Nagycsaládos 

nők anyagi 

támogatása 

több- 

gyermekes 

anyák 

EFOP 1.2 

Szemléletformáló 

közösségi 

programok a 

család 

megerősítése 

érdekében 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet 

4 500 

A projektben konferenciák, 

szemléletformáló és információs 

tevékenység, szakmai 

műhelyek, valamint kutatások 

kerülnek finanszírozásra. A 

beavatkozások eredményeként a 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

megbecsülése családokhoz, 

gyermekvállaláshoz kapcsolódó 

társadalmi viszonyulás javul, a 

családok informáltabbá válnak 

az őket érintő kérdésekben, a 

szakemberek támogató 

képessége növekszik 

Kisgyermeket 

nevelő 

édesanyák 

közfoglal-

koztatásba 

bevonása 

GINOP 5.3.2 

Jogszerű 

foglalkoztatást 

célzó 

szolgáltatásnyúj-

tás támogatása 

Pályázat 

Munkavállalói és 

munkáltatói 

érdekképviseleti 

szervezetek 
5 500 

Jogi információszolgáltatás, jogi 

tanácsadás, statisztikák 

készítése 

 

GINOP 5.1.1 

Út a 

munkaerőpiacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

Családbarát 

munkahelyek 

és rugalmas 

munkaidőben 

való 

foglalkoztatás 

bevezetése 

GINOP 5.3.1 

A rugalmas 

foglalkoztatás 

elterjesztése a 

konvergencia 

régiókban - 

Rugalmas, 

családbarát 

foglalkoztatási 

módszerek 

bevezetése a 

munkáltatóknál 

Pályázat 

KKV 

3 000 

Vállalkozások kiválasztása, 

műhelyfoglalkoztatások, 

rendezvények szervezése 

 

GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 
Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

 

TOP 1.4 

A foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség 

javítása 

családbarát, 

munkába állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgálta-

tások 

fejlesztésével 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, 

egyházak. 61 642 

A gyermekjóléti 

alapellátásokhoz, valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítását és a 

szolgáltatások minőségének 

fejlesztését szolgáló intézkedés 

fő célja a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatása, 

a családok segítése. Az 

intézkedés a 3 éves kor alatti 

gyermekek elhelyezését és a 3-6 

éves gyerekek óvodai 

elhelyezését is támogatja 

Képzések, 

átképzések 

szerezése GINOP 6.1.1 

Alacsony 

képzettségűek és 

közfoglalkozta-

tottak képzése 

Pályázat 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 

30 000 

Célcsoport toborzása, megyei, 

helyi gazdasági szereplőkkel 

való kapcsolat felvétel, 

képzésben való részvétel 

támogatása 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Az idősek esélyegyenlősége 

Ellátó rendszer 

bővítése, 

szociális 

intézmények 

fejlesztése 

EFOP 2.2 

Egészségügyi 

intézményekben 

az ápolást segítő 

és könnyítő 

eszközök 

beszerzése, 

egységes ápolási 

eszközpark 

kialakítása 

Kiemelt projekt 

Közfinanszírozott 

egészségügyi szakellátást 

nyújtó, állami fenntartású 

fekvőbeteg intézmények. 

5 300 

Az ápolási eszközpark 

korszerűsítése, egységes 

standardok szerinti kialakítása, 

az ápolói nehéz fizikai munka 

könnyítése, a betegbiztonság, a 

betegek kényelmének javítása 

céljából. Tervezett 

tevékenységek: 

szükségletfelmérés, minimum 

eszközigény meghatározása az 

egyes ápolási területeken, 

eszközbeszerzés szükséges 

infrastrukturális átalakítás 

 

EFOP 1.9 

A tartós ápolás 

intézményrendsze

rének kiépítése 
Kiemelt projekt 

A közigazgatási 

szervekre vagy 

közszolgáltatásokra 

irányuló projektek száma 
4 000 

Szükséges egy átmeneti ellátást 

nyújtó, tartós ápolási 

intézményrendszer kiépítése, 

amely képes a társadalom ezen 

rétegének ellátási szükségleteit 

is kielégíteni 

 

EFOP 2.2 

Szociális 

intézmények 

korszerűsítése 

Pályázat/ kiemelt projekt 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, valamint 

egyházi, civil, 

önkormányzati 

fenntartók/intézmények, 

akik a fejlesztéssel 

érintett szolgáltatásra 

vonatkozólag jogerősen 

be vannak jegyezve a 

szolgáltatói 

nyilvántartásba 

5 000 

Intézmények korszerűsítése, a 

lakók életminőségének javítása, 

az intézményekben uralkodó 

rossz infrastrukturális 

adottságok és a hiányos 

felszereltség leküzdése, illetve 

az életviszonyok humanizálása 

és modernizálása. 

 

TOP 4.1.1 

Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Pályázat 

Központi költségvetési 

irányító és költségvetési 

szervek, helyi 

önkormányzati 

21 510 

Az egészségügyi alapellátó-

rendszer infrastrukturális 

fejlesztése az intézmények 

szolgáltatásainak és 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek 

infrastrukturális feltételeinek 

korszerűsítését, a hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek 

mérséklését célozza 

 

TOP 4.2.1 

A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrá-

jának bővítése, 

fejlesztése 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, 

egyházak. 

17 089 

Az intézkedés célja a Szociális 

törvényben és Gyermekvédelmi 

törvényben nevesített 

szolgáltatások elérhetővé tétele 

a szolgáltatáshiányos 

településeken élők számára, új 

szolgáltatások 

infrastruktúrájának 

megteremtésével, új férőhelyek 

kialakításával és már működő 

ellátások infrastrukturális 

fejlesztésével. A nappali 

szociális ellátások, a 

családsegítés, gyermekjóléti 

szolgálat fejlesztése esetén a 

minőségi fejlesztés mellett cél a 

férőhelyek bővítése új 

intézmények létesítésével, 

illetve a már működő 

szolgáltatások férőhelyeinek 

bővítésével. 

Szűrő-

programok 

szervezése 

EFOP 1.8 

Egészségfejleszté

si irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv, helyi 

önkormányzat, helyi 

önkormányzati 

költségvetési szerv 
7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

alapellátással és más 

ágazatokkal. 

Tájékoztatás az 

ellátásokról, 

szűrő-

programokról 

EFOP 1.8 

Egészségfejlesz-

tési irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv, helyi 

önkormányzat, helyi 

önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal. 

„Somogyi Roma 

Karaván” 

EFOP 1.3 

„Közös értékeink 

– sokszínű 

társadalom” 

Kiemelt projekt 

A nemzetiségi, roma és 

nem-roma kulturális 

párbeszéd elősegítése 

érdekében kulturális 

termékek létrehozása a 

kortárs színház, tánc, 

zene, irodalom, film, 

fotó, festészet, 

szobrászat, installációk, 

dizájn, utcai művészetek 

és ezek bármilyen 

mutációja, variációi 

tárgykörében és azok 

elérhetővé tétele a 

célcsoport számára, 

valamint oktatások, 

fórumok, kulturális és 

egyéb előadások, 

kiállítások, szakmai utak, 

események szervezése, 

lebonyolítása a 

célcsoport számára. 

1 100 

Az előző ciklusban kihirdetett 

TIOP 1.2.6 pályázat 

megvalósítói között szerepelő 

vagy azokkal szoros 

együttműködésben 

(konzorcium) lévő szervezet. 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Idősek 

elhelyezése, 

napközi ellátása. 

A jelzőrendszer 

és házi 

segítségnyújtás 

fejlesztése 

EFOP 1.9 

A tartós ápolás 

intézményrend-

szerének kiépítése 

Kiemelt projekt 

A közigazgatási 

szervekre vagy 

közszolgáltatásokra 

irányuló projektek száma 4 000 

Szükséges egy átmeneti ellátást 

nyújtó, tartós ápolási 

intézményrendszer kiépítése, 

amely képes a társadalom ezen 

rétegének ellátási szükségleteit 

is kielégíteni 

A diák 

korosztály 

közelítése az 

időskorúak 

tevékenységéhez TOP 7.1 

Kulturális és 

közösségi terek 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

civil szervezetek, 

egyházak, 

közintézmények, CLLD 

szervezetek 

29 554 

A konstrukció kiegészíti a 

Vidékfejlesztési Program 

keretében működő CLLD 

fejlesztéseket, a két program 

között területi és tematikus 

lehatárolás érvényesül. A TOP a 

10 000 fő feletti városok helyi 

közösségeit támogatja, 

városfejlesztési tartalommal  

Idősek 

informatikai 

képzése és 

számítógéppel és 

interneteléréssel 

történő ellátása 

EFOP 1.3 

Kisközösségek 

fejlesztése 

Pályázat 

Civil szervezetek, 

egyházi jogi személyek, 

köznevelési 

intézmények. 

4 000 

A pályázat keretében önkéntes 

koordinátorok bevonásával 

helyi kisközösségek 

szerveződnek, valamint 

elérhetővé és aktiválhatóvá 

válnak a fiatalok és az idős 

emberek. 

Lehetőség van határon átnyúló 

közös programok 

megvalósítására is. 

Szociális 

ellátásban 

dolgozó 

szakemberek 

képzése 
EFOP 3.8 

A háziorvosi 

alapellátás humán 

erőforrásának 

fejlesztése 
Kiemelt projekt 

Az alapellátás 

szervezésért felelős 

háttérintézmény 

3 800  

A háziorvos képzés országosan 

egységes szakmai, tárgyi és 

finanszírozási feltételeinek 

megteremtése, alapellátás 

specifikus képzési program 

működtetése, háziorvosok 

szakirányú szakmai 

továbbképzése 

 
EFOP 3.8 

Szociális 

humánerőforrás 
Kiemelt projekt 

EMMI háttérintézmény, 

egyházi és civil 
15 000  

A szakemberek 

életpályamodelljének 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

fejlesztése fenntartók kidolgozása, szakmai 

felkészültséget, annak 

megújítását, képességeik, 

kompetenciáik fejlesztését 

biztosító képzéssel kidolgozása, 

megszervezése, ingyenes 

hozzáférés biztosítása 

 

EFOP 3.8 

Szervezeti kultúra 

fejlesztését célzó 

továbbképzési 

programok, 

szakdolgozói 

kompetencia 

bővítő képzések 

az egészségügyi 

intézményekben 

Kiemelt projekt 

Egészségügyi 

szolgáltatók, háttér 

intézmények 

8 000  

Képzési és szervezetfejlesztési 

programok a menedzsment 

szemlélet erősítése, az 

egészségügyi dolgozók 

megtartása, munkavégzési 

feltételeinek javítása 

 

EFOP 1.9 

Egészségügyi 

intézmények 

humán 

kapacitásának 

fejlesztése a 

foglalkoztatás 

javításával 

Kiemelt projekt 

Közszféra egészségügyi 

szolgáltatók, 

háttérintézmény 

6 000  

Egészségügyi dolgozók 

betöltetlen álláshelyeken és 

hiányszakmában való 

elhelyezkedésének támogatása, 

a népegészségügyi szükségletek 

indukálta új munkakörök 

kialakítása és betöltése, a 

hiányterületekre irányítható 

központi ellátó team-ek 

kialakítása a járó- és fekvőbeteg 

szakellátó intézményekben 

fellépő humánerőforrás hiány 

kiváltására. Eszközei: 

bértámogatás, utazási 

támogatás. Az intézés a 

betöltetlen álláshelyek 

csökkenését is szolgálja. 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Segédeszközök 

beszerzésének 

támogatása 

EFOP 1.9 

Fogyatékos 

személyeket 

támogató 

eszközök és 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Pályázat 

Jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatást 

nyújtó szervezetek, 

AAK szolgáltatást nyújtó 

szervezetek 

1 000 

A fogyatékos személyek 

társadalmi integrációja 

érdekében egy komplex 

támogató rendszer kiépítése, a 

meglévő szolgáltatásokra 

alapozott fejlesztéssel, valamint 

újak létrehozásával. Egy olyan 

hálózat kialakítása, mely az 

alternatív és augmentatív 

kommunikációt használó 

személyek társadalmi 

integrációját biztosító minőségi 

követelmények szerint működik 

és a tagok egymással, illetve az 

országos szolgáltatást 

koordináló szervezettel (a 

Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft.) hatékonyan 

együttműködnek 

Akadály-

mentesítés 

biztosítása a 

közintéz-

ményeknél 

TOP 3.1 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejlesz-

tés 

Pályázat 

Települési 

önkormányzatok, 

többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok, 

közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező 

gazdasági társaságok, 

szükség szerint Magyar 

Közút NZrt, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 

75 276 

A beavatkozás a gyalogos, 

kerékpáros, közösségi 

közlekedés, és a 

közlekedőfelületek 

forgalomcsillapításával, 

akadálymentesítésével, 

közlekedésbiztonságának a 

javításával kívánja a célokat 

elérni elsősorban belterületi, 

lakott területeken 

Munkaerő-

piacra jutásának 
GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 
Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 
102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

felkészítése kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

Munkalehe-

tőségek 

teremtése, 

rehabilitációs 

foglalkoztatás 

 

Egymásért Ház 

létrehozása 

GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

Otthon 

végezhető 

munkák 

lehetőségeinek 

megteremtése 
GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

Közlekedési 

problémák 
TOP 3.1 

Fenntartható 

települési 
Pályázat 

Települési 

önkormányzatok, 
75 276 

A beavatkozás a gyalogos, 

kerékpáros, közösségi 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

elősegítése Közlekedésfejlesz

-tés 

többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok, 

közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező 

gazdasági társaságok, 

szükség szerint Magyar 

Közút NZrt, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 

közlekedés, és a 

közlekedőfelületek 

forgalomcsillapításával, 

akadálymentesítésével, 

közlekedésbiztonságának a 

javításával kívánja a célokat 

elérni elsősorban belterületi, 

lakott területeken 

Szociális Ellátó 

rendszer 

korszerűsítése 

EFOP 2.2 

Szociális 

intézmények 

korszerűsítése 

Pályázat/kiemelt projekt 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, valamint 

egyházi, civil, 

önkormányzati 

fenntartók/intézmények, 

akik a fejlesztéssel 

érintett szolgáltatásra 

vonatkozólag jogerősen 

be vannak jegyezve a 

szolgáltatói 

nyilvántartásba 

5 000 

rehabilitációs és átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézmények 

korszerűsítése, a lakók 

életminőségének javítása, az 

intézményekben uralkodó rossz 

infrastrukturális adottságok és a 

hiányos felszereltség leküzdése, 

illetve az életviszonyok 

humanizálása és modernizálása 

Egészség-szűrési 

programok 

szervezése 

EFOP 1.8 

Egészségfejlesz-

tési irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv,                                     

helyi önkormányzat,              

helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal 
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2. sz. Melléklet 

 

Záradék 

 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Tanácsa a Járási Esélyteremtő 

Programtervet megismerte és a /2015. () számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

    Ormai István  

RKTÖT Társulási Tanácsának elnöke  

 

 

A Nagyatádi Járási Esélyteremtő Programterv partnerei ismerik a Járási Esélyteremtő 

Programtervet és annak megvalósításában részt vesznek. 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú 

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     /2015. () számú  

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   /2015. () számú   

határozatával 

 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 
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Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   /2015. () számú  

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   /2015. () számú  

határozatával 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2015. () számú  

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2015. () számú  

határozatával 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   /2015. () számú  

határozatával 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  /2015. () számú  

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   /2015. () számú  

határozatával 
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jóváhagyta. 

A megállapodást az érintett önkormányzatok polgármesterei aláírásukkal látják el.  

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Ormai István  

 polgármester  

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Nagy Tibor  

 polgármester 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Tamás Csaba  

 polgármester  

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Galba Mihály  

 polgármester  
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Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Fadgyas Attila 

 polgármester  

   

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Brantmüller Zoltán  

 polgármester  

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Hajdu Tibor  

 polgármester  

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Végh Gábor  

 polgármester  

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Ütő Szabolcs  

 polgármester  
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Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Lassu István  

 polgármester  

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Szabó Zoltán  

 polgármester  

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Pusztai László  

 polgármester  

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Orsós Imre  

 polgármester  
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Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Molnár József  

 polgármester  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Péntek László  

 polgármester  

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Eller János  

 polgármester  

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 Sári Dénes  

 polgármester  
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