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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 

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

(továbbiakban: Ebktv.) szerint az esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet valamennyi területén 

megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse az egyes veszélyeztetett társadalmi csopor-

tok tagjainak esélyegyenlőségét. Ez Magyarország mindenkori kormányának, az önkormányzatok-

nak, továbbá ezek intézményeinek, illetve a civil szervezeteknek és a társadalom tagjainak is egy-

aránt feladata. A települési önkormányzat az Ebktv. 31. § (1) bekezdése alapján öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzés 

esetleges megváltozását – az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében – kétévente áttekinti, és szük-

ség esetén felülvizsgálja. Összhangban az Ebktv. helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályaival, valamint az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

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

EMMI rendelet rendelkezéseivel, Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az itt élők 

egyenlő bánásmódhoz való jogát elismerve, a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában rögzíti az 

esélyegyenlőség megvalósulása érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjával 

összehangolja a település egyéb releváns dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásá-

ban lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészíté-

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

intézményfenntartóira. 

 

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

Ahhoz, hogy Feked település 2020-tól is hatékonyan, illetve még hatékonyabban tudja működtetni 

az intézményhálózatát, elláthassa az önkormányzati kötelező feladatokat és lehetőség szerint az 

önként vállalt feladatok, fejlesztések terén is tudjon előre lépni, ismételten szükséges a feladatok 

felülvizsgálata, valamint a helyzetelemzésben megvizsgált mutatószámok változása függvényében 

sort kell keríteni a kötelező és önként vállat feladatainak átgondolt fejlesztésére, átalakítására. 

 
1 Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, 

Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 
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A település bemutatása 

Feked település Baranya megye északkeleti részén, szelíd dombokkal övezett völgyben fekszik, ott 

ahol a Kelet-Mecsek lankái a Geresdi dombságba simulnak, a már használaton kívüli Pécsvárad–

Bátaszék-vasútvonal mellett fekszik. A lágy dombokkal ölelt, hosszú völgyekkel tagolt, többnyire 

erdővel borított változatos felszínű táj egyik völgyében bújik meg az alig százötven ház alkotta falu, 

a Karasica két partján. A községet a mai napig többnyire a XVIII. században a Fuldai Apátság terü-

letéről betelepített németek leszármazottai lakják, akik magukkal hozták kultúrájukat és szokásai-

kat. De az ország és Európa más tájairól is érkeznek letelepedni vágyók, valamint a csendet és nyu-

galmat áhítók, akik ebben a meghitt faluban szeretnék kipihenni a világ zaját. 

 
Közigazgatási szempontból Feked a háború után elvesztette jelentőségét. Mára sajnos fel kellett ad-

nunk az iskolát, az óvodát és szinte az összes intézményt, de az önkormányzat, a lakosság, valamint 

az elszármazottak összefogásának köszönhetően településünk fejlődésnek indult, amely alatt nem 

csupán infrastrukturális beruházásokat kell érteni, hanem ennél fontosabb annak a szellemnek az 

ereje, amely ezt a közösséget formálja. 

 

A település nevét Feketh alakban egy Árpád-kori okmányban, majd egy 1372-ben kelt irat szerint, a 

cikádori (bátaszéki) ciszterci apátság birtokai között is említik. Valószínű, hogy a török hódoltság 

ellőtt mindvégig lakott település volt. A törökdúlás a községet teljesen megsemmisítette. Az újrate-

lepítés az 1720-as években kezdődött. A telepesek a németországi Fulda környékéről származtak, és 

katolikus vallásúak voltak. A lakosság túlnyomó része napjainkban is német ajkú. 

 

A XVIII. század első fele a letelepedés küzdelmes ideje volt. Kemény munka várta a gyökeret 

ereszteni kívánó telepeseket, akiknek erdőt kellett irtaniuk a házhelyek kialakításához, a legelők és 

szántók kihasításához egyaránt. Az ősök szorgos munkájának köszönhetően a XVIII. század máso-

dik felében már szépen gyarapodott a falu. A lakók elsősorban földműveléssel és állattenyésztéssel 

foglalkoztak. Minden háznál volt baromfi, sertés, juh, és még a szegények istállójában is éldegélt 

egy-két tehén. Az esténként lefejt friss tejből túrót és vajat készítettek, amit Pécsre, illetve Pestre 

szállítottak. A közeli Véménden híres sajtokat is készítettek a fekedi tejből. Az állattartásban rejlő 

lehetőségekhez jött hozzá a szőlőművelés, ugyanis kitűnő fehér-, és vörösborok készültek a gazdák 

présházaiban. 
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Az 1720-as első hivatalos népszámlálás ada-

tai között nem szerepel Feked. Abban az 

idő-ben vagy teljesen lakatlan, vagy még 

nem volt adóköteles. A község római 

katolikus temploma 1765-ben készült el – 

barokk stí-lusban építették, amelyet 1846-

ban bőví-tettek, 1927-ben pedig a környékét 

30-féle örökzöld felhasználásával 

parkosították. 

 

Feked számára a XX. század eleje volt a 

virágkor. 1910-ben már 901 lakost írtak itt 

össze. Számtalan kitűnő iparos kínálta a 

szolgáltatásait, és három vegyesbolt mellett 

vendéglátós és egy húsbolt is működött. 

A Bátaszék-Pécsvárad közötti vasútvonal 1911-ben nyílt meg, és egészen 1997-ig biztosította a 

kapcsolatot Péccsel. 

 

A gyermekek a helyi iskolába jártak, a kulturális életet a közös munkaalkalmak és ünnepek határoz-

ták meg, a férfiakat az 1908-ban alakult olvasókör fogta össze. A hagyományok és a keresztény hit 

áthatották az emberek életét. 

 

Az 1. világháború, és az azt követő események azonban megviselték a közösséget. A férfiak közül 

sokan nem tértek vissza a frontról, 1918-1921 között pedig Feked határfaluvá vált, és a szerb meg-

szállási övezetbe került. A háborús veszteségek mellett az „egykézés” is pusztított, a gazdag fekedi-

ek nem vállaltak gyermeket, így a lakosságszám csökkenni kezdett. 

A 2. világháború alatt a fekediek közül többen beléptek a Volksbundba, sokakat besoroztak a német 

hadseregbe. Az itthon maradottakra is megpróbáltatások vártak. 1944. november 28-án vonultak be 

az oroszok Fekedre. Karácsonykor a 16-30 év közötti nők és az otthon maradt férfiak egy részét 

Oroszországba, malenkij robotra vitték bányákban, csatornaásásnál, építkezésnél kényszermunkát 

végezni. 

A 2. világháború után az összes német kol-

lektív bűnösségére hivatkozva Magyarorszá-

gon a németajkú lakosságot kitelepítették. 

Ez Fekeden 1947. szeptember 15-én történt 

meg. Ekkor 36 család volt a kitelepítési lis-

tán, őket vonattal a németországi Pirnába 

vitték, és házaikba felvidéki, Isaszeg kör-

nyéki és Zala megyei családokat telepítettek. 

A fekediek azonban nem adták fel, sorra ha-

zaszöktek, és szívós munkával visszaszerez-

ték elkobzott vagyonukat. 

A kommunizmus ideje alatt 1949-ben meg-

alakult a termelőszövetkezet, az emberek 

földjük elvesztése után itt és a trefortpusztai 

állami gazdaságban kezdtek dolgozni, vagy az erdőgazdaságban találtak munkát. Otthon azonban 

mindenki művelte a kertjét, szőlőjét, és állatokat is tartottak. A hatvanas évektől azonban gyors né-
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pességfogyás következett be, a fiatalok a városba mentek és ott is maradtak. Az összevont osztá-

lyokkal működő fekedi iskola utolsó tanévét 1978-ban zárta. 

Ma a falu lakosságszáma nagyjából állandó, 200 fő körül alakul, de mindig vannak új családok, 

akik ebben a csendes faluban képzelik el az életüket. A 2001-es népszámláláskor a lakosság 47%-a 

(116 fő), 2011-ben 62% (123 fő) vallotta magát német nemzetiségűnek a településen. 

 

Látnivalók 

 

A szokásos falusi látnivalókon túl (mű-

emlék templom, patinás keresztek, 

szép kálvária, érdekes középület(ek) 

Fekeden szinte az egész falu látnivaló. 

A település hosszanti irányban nyúlik 

el a Karasica-patak völgyében. Köz-

ponti részén az utca két ágra bomlik, és 

a közöttük kialakuló szigeten kaptak 

helyet a közösségi épületek: a temp-

lom, az egykori paplakból átalakított 

turistaszálló, a régi iskola helyén álló 

polgármesteri hivatal, az olvasóegylet 

házából kialakított kultúrház és a tej-

csarnokból lett vegyesbolt és presszó. 

Körülöttük rendezett zöldfelületek, parkok, játszóterek, patak, kis tó, hidak, gyalogösvények, padok. 

Fekeden béke és nyugalom várja az ide látogatókat. 

 

Az 1765-ben épült, 1846-ban 

bővített majd 1992-ben fel-

újított templom műemlék. 

Különlegessége a toronysü-

veg gazdagon díszített rézbo-

rítása. A copf stílusú szó-

szék helyi mester keze mun-

káját dicséri. 

A tájház bemutatja őseink, a 

svábság falusi életformáját, 

használati tárgyaikat, hétköz-
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napi és vasárnapi viseleteiket, főzési, étkezési és egyéb szokásaikat. 

 

A templom közelében feltűnnek a Fő utca díszei, a régi német la-

kóházak. A falu arculatát meghatározza a XX. század első harma-

dában épített parasztházak sora. A homlokzatok különleges kikép-

zéseikkel, az oromzatok festett és vakolt díszeikkel (stukkóikkal) olyanok, mintha mesebeli díszle-

tek lennének. A díszesen faragott és festett keskeny utcai bejárati ajtók ilyen tömegben jellegzetesen 

fekedi építészeti megoldások. A tornácra nyíló díszes ajtókat színes üvegablakok egészítik ki. Az 

esztergált faoszlopos tornácok, az eredeti, különleges, kézi kovácsolással készült vaskapuk tovább 

emelik az összhangot. Feked a magyarországi német építészet gyöngyszeme. 

 

  

A település utcáján sétálva pompás látványt nyújt a szépen felújított porták sora, amelyek mind 

ugyanolyan elrendezésűek, de mégsem található közöttük két azonos. A 2000-es évek elején mint-

egy 60 ház homlokzata újult meg, amely házak többsége helyi védettséget élvez. A parasztházak 

homlokzatai, tornácai, különösen magas és keskeny bejárati ajtói olyan egyedi képet kölcsönöznek 

a településnek, ami másutt csak elvétve lelhető fel. 
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Fekeden több mint negyven épített emlék – lakóházak, kovácsoltvas kerítések és kapuk, pincék, 

gazdasági épületek, és egy kőfeszület – került örökségvédelem alá. 

 

  

Feked központjából a zöld jelzésen két kilométert északi irányba haladva található a Rockenbauer 

Pál nevét viselő dél-dunántúli kéktúra útvonala. A turistaút Feked és Ófalu határán halad el, érinti a 

fekedi erdő néhány ismert pontját, a Hesz keresztet, a Héthárs pihenőt és a Harsányi keresztet. Szép 

erdei utakon és pihenőkön keresztül lehet eljutni az üveghutához és a Mészkemence Vadászházhoz. 

 

Szoborút 

2014-ben készült el a „Stációk, meditációk” sétaútvonal. A 3,5 km hosz-

szú túraút mentén kortárs szobrászművészek alkotásai helyezkednek el. 

 

A település bejáratánál áll az első, emberi kezet ábrázoló faszobor, 

amely felhívja az ide érkező vendégek figyelmét, hogy érdemes e kis 

településre betérni, és ott akár hosszabb időt eltölteni. 

 

A szobrok egy része valamikor a pécsi Kodály Központ előtt állt, és a 

Baranya Alkotótelepek Művészeti Kht.-vel kötött megállapodásnak kö-

szönhetően 25 évre Feked birtokába kerültek. 

 

 

Német nemzetiségi tanösvény 

A 2018-ban átadott fekedi tanösvény a fa vezérmotívumon 

keresztül mutatja be ennek a kis baranyai településnek a 

múltját és jelenét. A sétaútvonalon a látogatók a fekedi 

svábok szokásaival, mindennapjaival és ünnepeivel ismer-

kedhetnek meg. A falu központjában álló tanösvény egyé-

nileg szabadon látogatható. 

 

 

Vezetett faluséta 

Az idelátogatóknak lehetősége van szervezett falusétán is részt venni. A település központjában tett 

rövid sétaút során hozzáértő vezető mutatja be Feked történetét, hagyományait, építészetét, neveze-

tességeit, mindennapjait. 

Nyári Zsolt: Jel 

Lelkes Márk: Meditáció 
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Demográfiai adatok 

 

Feked község Baranya megyének a kedvezőtlenebb helyzetben lévő, a megyeszékhelytől viszony-

lag távolabbi részén helyezkedik el, Tolna és Bács-Kiskun megye szomszédságában. Ez befolyásol-

ja a lakosság jövedelemtermelő képességét, és a település lakosságmegtartó erejét is. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség 

száma az év végén 

Év Fő Változás 

2012 204 bázis év 

2013 213 104,4% 

2014 203   95,3% 

2015 209 103,0% 

2016 209 100,0% 

2017 195   93,3% 

2018 194   99,5% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

Feked község lakónépességében növekedés és csökkenés is volt az elmúlt időszakban. Ez a hullám-

zás nem nagyarányú, a népesség 200 fő körül ingadozik 2011 óta. Az utóbbi hét év mérlege összes-

ségében inkább fogyást mutat. A lakosság csökkenésének közvetlen oka lehet, a következőkben lát-

ható öregedési index és a természetes szaporodás, fogyás, valamint az elvándorlás mértékének vál-

tozása. 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 

(a 2018-as év adatai) 

Korcsoport 
Fő 

Az állandó népességből a megfelelő 

korcsoportú nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma 114 101 215 53,02% 46,98% 

0-2 évesek         2 0,93% 

0-14 éves   11     8   19   5,12%   3,72% 

15-17 éves     2     4     6   0,93%   1,86% 

18-59 éves   58   45 103 26,98% 20,93% 

60-64 éves   15     7   22   6,98%   3,26% 

65 év feletti   28   37   65 13,02% 17,21% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Az állandó népesség összetételében a férfiak és a nők aránya – az országos átlaghoz hasonlóan (fér-

fiak aránya 53%, nők aránya 47% 2018-ban) – a korcsoportok többségében közel azonos arányokat 

mutat. Szintén az országos trendeknek megfelelő az a jelenség, hogy az életkor előrehaladtával je-

lentősen átbillen a nemek aránya a nők javára. A 65 év feletti korosztályban a nők aránya a maga-

sabb. Ez a változás elsősorban abból következik, hogy a nők várható átlagos élettartama jelentősen 
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eltér a férfiakétól pozitív irányban. A megszokotthoz képest különbség mutatkozik abban, hogy a 

60-64 éves korcsoportban a férfiak kétszer annyian vannak, mint a nők, 65 év felett azonban már 

egyértelműen a nők vannak többségben. 

 

 
 

A legutóbbi népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a településen a 15-17 évesek köré-

ben a 16 éves gyermekek száma 2 fővel csökkent a népszámlálási periódusok között. 

 

Az öregedési index a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek (65 évesek és annál időseb-

bek) arányát mutatja. amely egyben jövőbeni demográfiai tendenciákat is előre vetít. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2007 77 18 427,78% 

2008 76 19 400,00% 

2009 74 20 370,00% 

2010 72 22 327,27% 

2011 71 23 308,70% 

2012 65 26 250,00% 

2013 65 28 232,14% 

2014 68 26 261,54% 

2015 69 26 265,38% 

2016 68 25 272,00% 

2017 65 23 282,61% 

2018 65 19 342,11% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

Az extrém magas 428%-ról, 342%-re csökkent az öregedési index a településen a vizsgált tizenkét 

év alatt. A folyamatos csökkenés 2007-2013-ig tartott, ekkor volt a legalacsonyabb (232%) a muta-

tó – ami még így is rendkívül magas volt, az országos 119%2-hoz képest, annak csaknem kétszere-

se. Ezt követően azonban újra lassú növekedés kezdődött, ami azt mutatja, hogy 200% alá nehezen 

csökkenhet ez az arány. Ezt igazolja az is, hogy 2018-ban újra nagyobb mértékű emelkedés követ-

kezett be. 

 

A népesség idősödése országosan jellemző, hosszú távú trend Magyarországon. Ez a demográfiai 

jelenség Feked községben szokatlanul magas értéket mutat, és tovább emelkedik. A népesség idő-

 
2 https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html 

https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html
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södése a településen 2018-ban jóval az országos átlag felett volt, ami 2018-ban 130,2%, 2019-ben 

132,9% volt a KSH adatai szerint3. A Baranya megyei öregedési index 2019-ben 147,7%4 volt. 

 

A népesség számbeli és életkori alakulásának másik fontos tényezője a vándorlási egyenleg alakulá-

sa. Az elmúlt hét éves periódusban a vándorlási különbözet összességében pozitív eredményű volt, 

vagyis többen költöztek be a településre, mint ahányan elköltöztek onnan. Ez a folyamat is jelentő-

sen képes befolyásolni az ország legtöbb településére jellemző népességfogyást a jövőben. Biztató 

lehet az, hogy az elmúlt időszakban összességében pozitív volt a vándorlási egyenleg, ha nem is túl 

nagy mértékű ez a többlet. 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű oda-

vándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándorlá-

sok különbségének 1 000 ál-

landó lakosra vetített száma 

2012   7   4  3   13,70 

2013   3   3  0 - 

2014   8   9 -1    -4,55 

2015 14   5  9   39,65 

2016 12   7  5   21,83 

2017   2 11 -9 -41,28 

2018   9 10 -1   -4,65 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 

Kevésbé bíztató a természetes szaporodás alakulása. A község természetes reprodukciója az orszá-

gos mintához hasonlóan tartósan negatív előjelű volt. Ez azt jelenti, hogy minden évben többen ha-

láloztak el, mint ahány gyermek született a településen. A település jövője szempontjából fontos 

változó, hogy a születések száma a lehetőségekhez mérten emelkedjen. 

 

A természetes reprodukció növekedése nagyon sok körülmény együttes és egymást erősítő kölcsön-

hatás, komplex változás következménye lehet, amelynek elősegítése és befolyásolása meghaladja a 

települési önkormányzat lehetőségeit. Azonban az olyan humánerőforrás beruházást érintő stratégiai 

tervekben, amelyek közé a Helyi Esélyegyenlőségi Program is sorolható, igyekezni kell azt a komp-

lex szemléletet érvényre juttatni, hogy a településen élő érintett korosztályokban és családokban 

meglévő gyermekvállalási ambíciók kedvező környezetet kapjanak a megvalósításhoz. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élveszületések száma Halálozások száma Természetes szaporodás, fogyás (fő) 

2012 1 5 -4 

2013   15 0  1 

2014 1 5 -4 

2015 1 7 -6 

2016 1 6 -5 

2017 0 5 -5 

2018 0 6 -6 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzati adatgyűjtés 

 
3 https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html 
4 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt002.html 
5 Önkormányzati adat. 

https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnt002.html
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Értékeink, küldetésünk 

 

Feked Község Önkormányzata a képviselő-testület döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az 

esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatok ellátásán túl 

törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén. 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Minden embernek joga van az egyenlő 

bánásmódhoz, a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán 

követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 

mindenkinek egyenlő esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 

függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása, 

vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmen-

tesség és a szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos 

helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye, a 

helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad, a különböző terüle-

teken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 

Az önkormányzat biztosítani kívánja minden lakos számára, tekintet nélkül nemzetiségre, vallásra, 

nemre vagy életkorra az egyenlő bánásmódhoz és az esélyegyenlőséghez való jogot. Az esély-

egyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a mélyszegénységben élők, 

a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetére, igényeire, fontos külde-

tésként fogalmazva meg az említett célcsoportok életkörülményeinek javítását és esélyegyenlőségé-

nek biztosítását. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Feked Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

− az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

− a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

− a diszkriminációmentességet, 

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

zetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

 

Feked Község Önkormányzatának alapvető célja, hogy községünk olyan település legyen, ahol ér-

vényesül az az elsődleges alapelv, amely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvet-

len vagy közvetett diszkrimináció, vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, 

nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, szü-

letési vagy egyéb helyzet miatt. 

 

Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása, amelyek 

• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés meg-

szüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű csopor-

tok számára, 

• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni jutta-

tásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatások-
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hoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és 

területfejlesztési célok összehangolásával, 

• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét, 

• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy 

a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében neve-

sített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 

valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hoz-

záférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP 

IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve, olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét el-

mozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az önkormányzat: 

− döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, 

− minden lakos számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, 

tanulhasson és élhessen, 

− rendelkezésre álló eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 

bárki áldozattá válását, 

− segíti, hogy a település lakosai nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai 

vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyaté-

kosságára tekintet nélkül jogosultak legyenek igénybe venni valamennyi szolgáltatást és el-

látást, 

− elutasít minden hátrányos megkülönböztetést és előítéletet, 

− elsődleges feladata a helyi társadalom zavartalan együttélésének biztosítása, 

− törekszik a szociális biztonság megteremtésére, 

− együttműködik az egyházzal, civil szervezetekkel, 

− ösztönzi a hátrányos helyzetűeket a közösség életében való részvételre. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nemcsak a jogszabályi környezetbe, 

hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz is. A HEP megalkotását meghatározó jogszabályi kör-

nyezetet, az alábbi EU-s és nemzeti stratégiák határozzák meg: 

 

- Az EU 2020 stratégia 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének 

teljesítenie kell, két területen is megjelenik. 

• Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. 

• A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy 

legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztett-

ségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

 

- Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitá-

si/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az 

uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kíván-

ják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. 

 

- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

Az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 

keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS-t 2014 szep-

temberében „Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók – szegény csa-

ládban élő gyermekek – romák” címen, az EMMI frissített változatban adta ki. 

Az NTFS és frissítése összhangban van az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó Nemzeti Re-

form Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel. 

A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermek-

szegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrá-

lását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelem-

mel a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesz-

tésre és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigaz-

gatási elképzelésekre. 

 

- „Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia 

Célja, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési 

esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell pri-

oritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlá-

tozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakítá-

sának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 
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- Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024 

időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósítá-

sukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó 

részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik. 

 

- Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 

Az EU tíz évre szóló stratégiát dolgozott ki abból a célból, hogy a fogyatékkal élők unió-szerte 

minden területen könnyebben vehessenek részt az európai társadalmak életében. Az európai fo-

gyatékosságügyi stratégia arra irányul, hogy fogyatékos emberek érvényt tudjanak szerezni az 

őket uniós polgárként megillető jogoknak, és könnyebbé váljon számukra a mindennapi élet. A 

végrehajtás során az EU finanszírozást biztosít majd az említett célokra, bővíti a lakosság témá-

val kapcsolatos ismereteit, és arra ösztönzi a tagállamok kormányait, dolgozzanak közös erővel a 

társadalmi befogadást hátráltató akadályok elhárításán. 

 

- A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 

2010-2021 

A Stratégia 6 prioritást határoz meg olyan területeken, ahol a nők és férfiak társadalmi egyenlő-

ségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtétele szükséges: 

1) A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési és fog-

lalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, az egészség szempontjainak 

figyelembevétele. 

2) A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása 

3) A férfi-női részvétel aránytalanságának csökkentése, ennek támogatása a politikai és gazdasá-

gi döntéshozatalban, valamint a tudomány területén. 

4) Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtétele. 

5) A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása. 

6) A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve, célkitűzéseinek 

megvalósításához elengedhetetlen változások szakmai megalapozása (képzés, intézményrend-

szer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott adatgyűjtés). 

 

- Idősügyi Nemzeti Stratégia 

Az Országgyűlés a 81/2009.(X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát 

2009-2034-ig terjedő időszakra. A stratégia meghatározza a fejlesztendő területeket, a benne fog-

laltak komplex gyakorlati végrehajtásának megvalósítását. Célja hosszú távon biztosítani, hogy 

időben és megfelelő módon tudjunk felkészülni az idősödésre, hogy az idősek minél tovább tud-

janak aktívak és függetlenek maradni. Az aktív időskor alapelvei: 

• az időskorúak jogai (függetlenség, társadalmi részvétel, méltóság, gondoskodás, önkiteljesí-

tés), 

• az intézkedések többsége a prevenciót és az integrációt szolgálják, 

• idősbarát megközelítés a településfejlesztés és minden közszolgáltatás szervezése során, 

• intézményi korlátok lebontása, 

• szemléletváltozás, 

• intergenerációs szolidaritás feltételeinek megteremtése. 
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A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elő-

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

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei: 

▪ „a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

ram elkészítésének szempontjai” fejezete, és 

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a: 

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiak-

ban: 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 tör-

vény), 

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

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továb-

biakban: Gyvt.), 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusaival összhang-

ban, azokra alapozva, a törvényi változásokat pontosan követve szabályoznak helyi rendeleteink. 

 

 

Helyi szabályozások 

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletünk helyi 

szinten szabályozza, minden évben felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a szociális rászo-

rultságtól függő ellátásokat: 

 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

Települési támogatás 

- Lakhatási támogatás, 

- Rendkívüli települési támogatás, 

- Beiskolázási támogatás, 

- Temetési támogatás, 

- Természetbeni rendkívüli települési támogatás, 

- Szociális célú tűzifa támogatás, 

- Szociális kölcsön, 

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás. 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátási formák 

- étkeztetés (Véméndi Általános Iskola konyhája), 

- házi segítségnyújtás (Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás), 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Mohácsi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás), 

- családsegítés, 

- falugondnoki szolgálat. 

 

Az önkormányzat a feladat-, és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – a törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 

szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 

egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. Jelenleg Feked község 

vonatkozásában ilyen helyi kitételek nem egészítik ki az irányadó törvényeket. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciók-

kal, programokkal 

 

• Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. §-a alapján a települési önkormányzatok a településrendezési feladatu-

kat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 

elfogadásával látják el. 

 

• Településszerkezeti terv – Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint, a településszer-

kezeti terv meghatározza a település átalakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési 

arányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település műkö-

déséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 

térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más 

módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével 

a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti 

tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség 

esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti 

szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes 

tervbe foglalásáról. 

 

• Településfejlesztési koncepció – az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében, a fejlesztés 

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 

közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe 

foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni ki-

alakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, 

amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 

környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző állam-

igazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendel-

kező társulást hoznak létre. 

 

Feked Község Önkormányzata jelenleg a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Palota-

bozsoki Közös Önkormányzati Hivatal tagja, amely együttműködés segíti az esélyegyenlőségi prog-

ramban meghatározott elvek érvényesülését, a kitűzött célok elérését és azok megvalósulását. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából rele-

váns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló sta-

tisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok for-

rását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési In-

formációs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg. 

 

A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az interneten keresztül érhetőek 

el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a 

TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatla-

koznak. 

 

A TeIR adatbázisa általában 2018. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként 

eltérő lehet. Ahol volt saját információ, ott ki tudtuk egészíteni az egyes táblázatokat. 

 

A településen nincsenek szegregátumok, ezért a szegregátumokkal kapcsolatos adatok gyűjtése Fe-

ked község esetében nem volt releváns. 

 

A településen nincs óvoda, valamint általános iskola, a védőnői és a háziorvosi ellátás Véménd köz-

séggel együttműködésben történik. 

 

A település lakosságából a népszámlálás során senki sem vallotta magát roma származásúnak, ezért 

a roma népességgel kapcsolatos adatok gyűjtése nem releváns. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

A szegénység szélsőséges formájának leírására a „mélyszegénységben élők” kifejezés szolgál, 

amely fogalmat a következők szerint definiálhatjuk pontosabban. 

Mélyszegénységben élőknek nevezzük azokat a közösségeket, melyek tagjaira jellemző: 

- a nagyon alacsony iskolázottság; 

- a nagyon alacsony foglalkoztatási ráta; 

- az erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció; 

- az ezekből következő súlyos szociális deficit; 

- a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagy valószínűsége. 

A társadalmi kirekesztettség a jövedelmi és szociális helyzeten jócskán túlmutató állapot, e csopor-

tok tagjai előtt ugyanis jellemzően leszűkültek a társadalmi mobilizációhoz, integrációhoz vezető 

utak. 

A klasszikus értelemben vett mélyszegénység a település lakóit nem érinti súlyos mértékben, bár 

vannak olyan családok és egyedülálló személyek, akiknél problémát okozhat pl. a közüzemi szám-

lák kifizetése. De az önkormányzat a lehetőségekhez mérten átmeneti és rendkívüli segélyekkel 

segíti őket, esetenként munkalehetőséget biztosít számukra a közfoglalkoztatás keretén belül. 

A településen élők jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata rendkívül bonyolult feladat. Mivel 

pontos adattal nem rendelkezünk sem a mélyszegénységben élők, sem a romák számáról, ezért e 

terület elemzésekor az egyéb terülteken összegyűjtött adatállományunkat közvetetten vesszük figye-

lembe. Ezt követően a településünkön élők foglalkoztatottsági mutatóit elemezzük. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A lakosság pontos vagyoni helyzete nem nyilvános, azonban rendelkezésre állnak olyan adatok, 

amelyek a településen élők öngondoskodási képességéről tájékozódási lehetőséget tudnak nyújtani. 

 

A száz lakosra jutó adófizetők száma az elmúlt években nem érte el az 50 fős értéket. A diagramon 

látható, hogy az országos átlagot egyik évben sem éri el, 30-40 fő között mozog. Ez azt jelenti, 
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hogy a háztartások jövedelemtermelő képessége átlag alattinak mondható. A térképes megjeleníté-

sen jól kirajzolódik, hogy Feked az itt élők jövedelmi helyzetét tekintve azon települések közé tar-

tozik, ahol az adófizetők aránya az egyik legalacsonyabb a környező településeket figyelembe véve. 

 

 
 

A foglalkoztatott személy nélküli háztartások az összes háztartás százalékában is magasnak mond-

ható, pontos értéke 59,34%-os. Az országos és területi arányok 38-44% körül alakultak 2011-ben. 

Ez azt mutatja, hogy a település háztartásainak több, mint felében a jövedelmi és vagyoni helyzet 

kedvezőtlennek mondható. Számukra az öngondoskodási képesség nehezített, mert valamilyen ok-

ból kifolyólag akadályozott a rendszeres munkajövedelemhez való hozzájutásuk. Ebben főként a 

magas elöregedési arány játszhat szerepet, az idősebb korosztályból álló háztartásokban a jövede-

lem nem a foglalkoztatásból származik. 

 

 
 

Feked lakásállománya állandónak mondható, 2011-2018 között 109 volt a lakások száma. 
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A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A 

lakások 16%-a tartozik a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakások6 közé, ami az országos 

és területi arányoknak (10-13%) megfelelő, a környékbeli települések viszonylatában pedig a ke-

vésbé érintettek közé tartozik. 

 

 
 

A személyszállító gépjárművek száma lassú gyarapodást mutat. Ez a tulajdonforma érzékenyen jelzi 

a lakosság jövedelemszerző képességének alakulását, a nehézségek mellett a település alacsonyabb 

népességszáma és életkori sajátossága is korlátozza a nagyobb arányú növekedést. 

 

 
 

 
6 Félkomfortos az a lakás, üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, 

továbbá fürdőhelyiséggel vagy vízöblítéses WC-vel, villannyal, vízellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik. 

Komfort nélküli az a lakás, üdülő, amely legalább egy 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiség-

gel, valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. A komfortfokozatok egyikébe sem sorolható lakások a szükség-, és 

egyéb lakások. A népszámlálás adatai alapján. 
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A településen élők egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelme valamivel dinamikusabb emelkedést 

mutat az utóbbi tíz év távlatában, de még így sem éri el 2017-re az egymillió forint jövedelemérté-

ket, illetve az országos átlagot. A járási átlagot 2012 óta meghaladja, de egyik évben sem emelkedik 

a megyei érték fölé. A KSH felmérése szerint az egy főre jutó jövedelem összegek közel 70%-a 

munkajövedelemből származott. Ebből eredően az egy főre jutó jövedelem értékek változását első-

sorban az átlagkereset összegének változása határozza meg. 

 

 
 

Az idősoros adatok alapján megállapítható, hogy a településen élők jövedelme kismértékben növe-

kedett ugyan, ám ez nem tette lehetővé, hogy elérjék az országos arányokat, ami nehezítette az 

anyagi létbiztonság hosszabb távú megteremtését. Tekintettel arra, hogy a jövedelem növekedésé-

ben az átlagbérek a meghatározó tényezők, az is kijelenthető, hogy a Feked településről elérhető 

munkaerő-piaci lehetőségek az átlagosnál alacsonyabb munkabérek megszerzését tették lehetővé az 

itt élőknek az elmúlt években. 

 

A település sajátossága, hogy többen Fekedről a városba költöztek, az 50-60 éves korosztályból, 

akik ide vannak bejelentve, de nem élnek életvitelszerűen itt, csak a hétvégéiket töltik a faluban. 

Közülük sokan jól fizetett állásban dolgoznak, ami a diagram alakulását befolyásolhatja. 

 

A háztartások jövedelmi helyzetének alakulását mutatja a gyermekes családok körében az elmúlt 

időszakban, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma. A gyermek rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezményre akkor jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege, illetve az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja meg a törvényben 

meghatározott értéket. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a településen alig változott, 5-8 

fő kapott ilyen jellegű ellátást. Tehát számottevően nem csökkent, de nem is nőtt azoknak a gyer-

mekes családoknak a száma, akik olyan mértékű anyagi szűkösségben élnek, amelyben az egy főre 

jutó jövedelem a családban kirívóan alacsony összegű. 2018-ban ez a gyermekek 24%-át érintette. 
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Ebben az ellátási formában sok jogszabályi változás is volt ebben az időszakban, amely szűkítette a 

jogosultsági feltételeket. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A munkanélküliségre vonatkozó 

elérhető adatok jelentős változást 

mutatnak az elmúlt évtized vonat-

kozásában. Látható, hogy a re-

gisztrált munkanélküliek számában 

jelentős javulás tapasztalható, felé-

re csökkent a számuk az elmúlt 

időszakban. Csak néhány főt érint 

ez a probléma rendszeresen, 2018 

évben 1 fő volt regisztrált munka-

nélküli. 

 

Az országos adatokkal összevetve 

látható, hogy az elmúlt időszakban 

könnyebbé vált a munkaerő-piaci 

szerepvállalás Fekeden, 2013 óta 

az országos átlag alatt van a mun-

kanélküliek aránya. Ezzel Feked a 

környező településekhez viszo-

nyítva is a legkevésbé érintett fa-

luk közé sorolódott a munkanélkü-

liség tekintetében. 

 

A jövedelmi adatok viszont azt 

mutatták, hogy a munkával meg-

szerzett anyagi források rendsze-

rint alatta maradtak az országos 

jövedelmi értékeknek, ami a mun-

kavégzés ellenére is okozhat meg-

élhetési és egzisztenciális problé-

mákat a családokban, valamint 

gátja lehet a gyermekvállalási haj-

landóságnak is. 

 

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok a településre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 

lehetőségeket elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve 

nemek szerinti bontásban, térségi és országos adatok összevetésével. 

 

 

3.2.1 Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek 

 

Településünkön a munkanélküliek számának és arányának alakulásában csökkenés és növekedés is 

tapasztalható volt az elmúlt időszakban. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

száma (fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 65 63 128 7 10,8% 4 6,3% 11 8,6% 

2013 69 62 131 2   2,9% 3 4,8%   5 3,8% 

2014 70 56 126 1   1,4% 4 7,1%   5 4,0% 

2015 74 58 132 2   2,7% 1 1,7%   3 2,3% 

2016 74 62 136 0 - 2 3,2%   2 1,5% 

2017 71 59 130 2   2,8% 1 1,7%   3 2,3% 

2018 75 56 131 0 - 1 1,8%   1 0,8% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A regisztrált munkanélküliek száma és aránya is csökkent összességében, és 2013-tól 2-4% között 

váltakozott az arányuk. 2018-ban egy fő volt regisztrált álláskereső státuszban. 

A nemek arányában a vizsgált hét évből négyben a nők, háromban pedig a férfiak voltak valamivel 

magasabban reprezentáltak ebben a kategóriában – bár nem számottevő módon. 2018-ban egy 

hölgy volt álláskeresőként regisztrálva. 

A településen olyan kisszámú a munkanélküli személy, hogy egyértelmű trendeket nem lehet kimu-

tatni a korcsoportokban, hiszen csak egy-egy fő tartozik az egyes kategóriákhoz. A vizsgált hét év-

ből ötben volt regisztrált munkanélküli a 25-29 évesek korcsoportjában, négy évben pedig a 20-24 

és a 45-49 évesek közül. 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek / nyilván-

tartott álláskeresők száma összesen 

Fő 

összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11 5 5 3 2 3 1 

20 év alatti 
Fő - - 1 - - - - 

% - - 20% - - - - 

20-24 év 
Fő 1 1 - - 1 - 1 

% 9,1% 20% - - 50% - 100% 

25-29 év 
Fő 1 2 1 1 - 1 - 

% 9,1% 40% 20% 33,3% - 33,3% - 

30-34 év 
Fő 1 - 1 1 - - - 

% 9,1% - 20% 33,3% - - - 

35-39 év 
Fő - - 1 - - - - 

% - - 20% - - - - 

40-44 év 
Fő 3 1 1 - - - - 

% 27,3% 20% 20% - - - - 

45-49 év 
Fő 2 1 - 1 1 - - 

% 18,2% 20% - 33,3% 50% - - 

50-54 év 
Fő 2 - - - - - - 

% 18,2% - - - - - - 

55-59 év 
Fő 1 - - - - 1 - 

% 9,1% - - - - 33,3% - 

59 év feletti 
Fő - - - - - 1 - 

% - - - - - 33,3% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 

A tartós munkanélküliek száma minimálisnak mondható, és a vizsgált időszak felében volt csak 

jelen. 2018-ban nem volt 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott munkanélküli. Az arányokból 
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látszik, hogy a munkanélküliek 20-67%-a tartósan volt kénytelen alkalmazkodni ehhez a helyzethez 

az elmúlt időszakban. A tartós munkanélküliek csoportjában a nők és a férfiak aránya teljesen ki-

egyenlített volt. 

 
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskere-

sők száma és aránya nemek szerint 

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált munka-

nélküliek aránya 

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek sze-

rint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 

túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 45,45 5 - 5 100% - 

2013 - - - - - - 

2014 20,00 - 1 1 - 100% 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 66,67 1 1 2   50%   50% 

2018 - - - - - - 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A pályakezdő álláskeresők száma minimális (1-1 fő 2013-2014-ben), 2015-től 2018-ig pedig nem 

volt ilyen státuszú álláskereső. Ez kedvező abból a szempontból, hogy kevés fiatal kerül munkanél-

küli státuszba a településen. 

 

 

3.2.2 Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A két népszámlálás között a településen élő aktív korú népesség körében kedvezően változott az 

alacsony iskolai végzettség mutatója. 

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát 

elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a meg-

felelő korúak százalékában 

Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 

éves és idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában 

Férfi Nő Férfi Nő 

2001 83,0% 77,7% 17,0% 22,3% 

2011 96,3% 89,8%   3,7% 10,2% 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

A 15 évesnél idősebb népesség körében, az iskolázottság mértéke mind a férfiak (13,3%-kal), mind 

a nők esetében (12,1%-kal) nőtt a két népszámlálás között. Ez a településen élő aktív korúak mun-

kaerő-piaci versenyképessége szempontjából előnyös változásként értékelhető. A nők körében 

azonban továbbra is magasabb az iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya, mint a férfiaknál. 

Az idősebb korosztályban vannak még olyanok, akik számára csak a hatosztályos iskola volt köte-

lező, és a nők hosszabb élettartama miatt több nő végzett kevesebb osztályt. 

 

A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlásában nem volt olyan, aki az álta-

lános iskolát sem fejezte be. Az álláskeresők jelentős arányának van valamilyen szakképzettsége és 

ennek ellenére nem talál munkalehetőséget magának, ez főként 2016-18-ban volt meghatározó a 

munkakeresők között, 2018-ban egy szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskereső volt a tele-
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pülésen. Hiába rendelkezik valaki magasabb iskolai végzettséggel, ha szakmája, végzettsége nem 

igazodik a munkaerő-piaci kereslethez. A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya szin-

tén magas volt az álláskeresők között 2014-ig. 

 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség 

szerint 

Év 

Regisztrált munka-

nélküliek / nyilvántar-

tott álláskeresők szá-

ma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása isko-

lai végzettség szerint 

8 általánosnál alacso-

nyabb végzettség 

Általános iskolai 

végzettség 

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 11 - - 6 54,5% 5   45,5% 

2013   5 - - 3 60,0% 2   40,0% 

2014   5 - - 4 80,0% 1   20,0% 

2015   3 - - 1 33,3% 2   66,7% 

2016   2 - - - - 2 100,0% 

2017   3 - - - - 3 100,0% 

2018   1 - - - - 1 100,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

Az elmúlt években általános iskolai felnőttoktatásban nem vettek részt a településen élők. A közép-

iskolai és a felsőoktatásban résztvevő felnőttek számáról nem rendelkezünk adattal. 

 

 

3.2.3 Közfoglalkoztatás 

 

Közfoglalkoztatottként olyan természetes személy foglalkoztatható, aki a kormányhivatalnál nyil-

vántartott álláskereső. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető, próbaidő 

kikötése nélkül. A jogviszony időtartama nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott 

támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít 

munkalehetőséget az abban résztvevők számára. 

 

Év 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők havi átlagos 

száma összesen (fő) 

Hosszabb időtartamú köz-

foglalkoztatás támogatásban 

részt vevők havi átlagos 

száma összesen (fő) 

Közfoglalkoztatásban részt-

vevők aránya, az aktív ko-

rúakon (15-64 éves) belül 

2013   2 0 1,5% 0,0% 

2014   3 2 2,4% 1,6% 

2015 10 1 7,6% 0,7% 

2016   8 1 5,9% 0,7% 

2017   7 1 5,4% 0,8% 

2018   6 1 4,6% 0,8% 
Forrás: TeIR, Belügyminisztérium 

 

A közfoglalkoztatásban résztvevők aránya az aktív korúak létszámához képest 1,5-8%. A közfog-

lalkoztatásban, ahogy a nyilvántartott álláskeresők vonatkozásában is, jelentős éven belüli, szezoná-

lis létszámváltozások figyelhetők meg. Községünkben a közfoglalkoztatásban elsősorban az aktív 

korúak ellátásában részesülők, ezen belül az FHT ellátásban részesülők vesznek részt. 

 



 

Feked Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja – 2020-2025 
 
 
 

 
 
 

27 

3.2.4 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 

 

Településünkön a vállalkozások főként olyan kisvállalkozások, amelyek nem, vagy csak kis szám-

ban tartanak alkalmazottat. A beruházások hiánya a településen valamint a vonzáskörzetben megne-

hezíti a munkanélküliek elhelyezkedését. A tömegközlekedési lehetőségek hiánya is nagyban befo-

lyásolja a településünkön és a környéken élők munkalehetőségét, munkába járásának esélyeit 

nagyban nehezíti. 

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

Elérhetőség átlagos ideje Autóval 

Autóbusz járatpá-

rok száma mun-

kanapokon 

Átlagos utazási 

idő autóbusszal 

Vonat jára-

tok átlagos 

száma 

Kerékpárúton 

való megköze-

líthetőség 

Legközelebbi centrum 35 perc 4 1 óra 0 0 

Megyeszékhely 45 perc 6 1 óra 0 0 

Főváros 150 perc 0 0 0 0 

 

 

3.2.5 Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyí-

tő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Nyilvántartott pályakezdő álláskereső nem volt a településen 2015-2018 között, ezt megelőzően is 

csak 1-2 fiatal volt ilyen státuszban átmenetileg. A pályakezdő fiatalok esetében a legcélravezetőbb 

segítség az elsődleges munkaerőpiacra történő bejutás, és a munkatapasztalat megszerzésének tá-

mogatása. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok helyben nem 

érhetőek el, csak a területileg illetékes Munkaügyi Központban bejelentkezettek számára, egyes 

esetekben. Általános iskolai végzettség pótlólagos megszerzését lehetővé tevő felnőttoktatás nem 

működik a településen. 

 

Munkaerő-piaci integrációt segítő helyi szervezet és szolgáltatás nem működik a településen. A 

Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége látja el ezt a feladatot. A középfokú oktatásban résztvevő 

felnőttek számáról nincs információnk. 

 

 

3.2.6. Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézmé-

nyekben történő foglalkoztatása 

 

Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a hátrányosabb helyzetűeknek, munka-

nélkülieknek helyben a Munkaügyi Központtal együttműködve a közfoglalkoztatás keretein belül 

munkát biztosítson. 

 

 

3.2.7. Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megválto-

zott munkaképességű emberek. Községünk célja az, hogy az önkormányzat által a közfoglalkoztatá-

si programban alkalmazott munkavállalók közül senki ne érezze a hátrányos megkülönböztetést. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

Álláskeresési segélyben nem részesül a településen senki 2012 óta. Az aktív korúak ellátásai is je-

lentős jogszabályi átalakuláson mentek keresztül az utóbbi években. Ez az ellátási forma lassan ki-

vezetésre kerül, és az álláskeresési járadék veszi át a szerepét, amelynek jogosultsági feltételei és 

tartalma is változik. Lehetőség szerint minden FHT-ban részesülőt bevonunk a munkaügyi központ 

által indított közmunka programokba. 

 

Az álláskeresési járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek aránya a vizsgált hét évben 5-25% 

(többnyire 1-5 fő) körül alakult. Tehát a regisztrált álláskeresőknek általában kevesebb, mint negye-

de részesült ilyen ellátásban a településen. 

 

A rendszeres szociális segélyben részesített regisztrált munkanélküliek száma 1-3 főt érintett átlago-

san, arányuk elhanyagolható. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban nem része-

sült senki 2015 és 2018 között. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 2016-18 között nem ré-

szesült senki, korábban 1-3 főt érintett ez az ellátás. Ezeknek a támogatásoknak a szabályozási kör-

nyezete, a jogosultsági feltételek meghatározása az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment 

keresztül, főként a 2015-ös évben. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Ebben a fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, feltárva a település lakhatási kö-

rülményeit, a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáfé-

rést, a lakhatást segítő támogatásokat. A településen a házak, lakások száma 2011 óta nem változott, 

2018-ban 109 volt a lakásállomány. 

 

Feked község területén nincs 

bérlakás sem lakás célra hasz-

nált nem lakáscélú ingatlanok. 

Feked községben nincsenek 

elégtelen lakhatással rendelke-

ző családok, veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek és hajlékta-

lan személy sincs a településen. 

 

Községünkben minden lakás 

közművesített, vízzel, villany-

nyal ellátott. A lakások több-

sége vezetékes gázzal is ren-

delkezik. Kiépített közüzemi 

szennyvízcsatorna nincs. A 

komfort nélküli, félkomfortos 

és szükséglakások aránya a la-

kott lakásokon belül 2011-ben 16% volt, ami az országos és területi arányoknak (10-13%) megfele-

lő, a környékbeli települések viszonylatában pedig a kevésbé érintettek közé tartozik. 
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Lakhatást segítő támogatások 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos, rendszeres kiadá-

saik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon 

volt megállapítható 2015. április 30. napjáig. 

 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma csökkent 2015-ig (8-ról 4 főre). Adósságcsök-

kentési támogatásban senki nem részesült 2012-2018 között. A jogszabályi változások következté-

ben az egyes szükségletek a települési támogatásban összegződnek (lakhatási, rendkívüli, gyógy-

szer, temetési támogatás stb.), de „címzetten” nem különülnek el a statisztikában. A települési tá-

mogatást 10-20 fő vette igénybe 2015 és 2017 között. Ez alapján a lakónépesség 10%-át érintette 

valamilyen szociális jellegű szükséglet, amelyet önerőből nem tudott megfelelő módon kielégíteni 

maga és családja számára. Települési támogatásban csupán 2 fő részesült 2018-ban. 

 

A települési támogatást 2015. március 1-jétől a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendeletünk alapján biztosítjuk. Ezeket a támogatási igényeket a jövedelem 

átmeneti vagy tartós csökkenése, nem várt életesemények bekövetkezése jelentősen befolyásolja. 

 

 

Eladósodottság 

Az eladósodottság adatairól csupán önkéntes adatszolgáltatással lehetne megfelelő képet kapni. 

Meglátásunk szerint az emberek ezt nem szívesen vállalják fel. Problémáikkal jellemzően az önálló 

szolgáltatásban működő szociális alapellátást keresik fel, ahol a családgondozó igyekszik számukra 

segítséget nyújtani, esetleg pénzbeosztásban, pénzfelhasználásban támogatni őket. A helyzetet nem 

segíti az a tény, hogy az emberek sajnos csak akkor kérnek segítséget, amikor a baj már megtörtént, 

vagy legalábbis elég jelentős. 

Községünkben a lakáshitellel rendelkező lakástulajdonosokról nyilvántartás nincs, jelenleg árvere-

zés alatt álló ingatlanról sincs tudomásunk. Adósságcsökkentési támogatásban senki nem részesült 

az elmúlt időszakban. 

 

3.5 Lakhatás egyéb jellemzői, telepek, szegregátumok helyzete 

 

Külterületeken és nem lakóövezetekben elhelyezkedő lakások nincsenek a településen. Települé-

sünkön nincsen elkülönült szegregátum, illetve telep. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

 

Feked községben az önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja. Az egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülön-

böztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem 

érhet. 
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A községnek nincs külön háziorvosa. A Véménd községben praktizáló orvos minden kedden 9-től 

11 óráig rendel a településen, egyébként elérhető Véménden, illetve kórház legközelebb Mohácson 

és Pécsen van. A védőnői szolgálat szintén Véménd községgel közösen fenntartott, heti egy alka-

lommal tart tanácsadást a védőnő a településen. Fogászati rendelés szintén Véménd községben ér-

hető el. A falugondnoki szolgálat biztosítja a lakosság, főként az idősek orvoshoz, kórházba jutását. 

 

A településen lakók egészségi állapotáról tájékoztatást adhat a közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma is. 2013.01.01-jétől a járási hivatalok kialakításával az alanyi, valamint a nor-

matív közgyógyellátás megállapítása az önkormányzat helyett a járási hivatal jogkörébe került. Az 

ellátásban részesülők száma 1-7 fő között változik. Az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója 

ez, amely esélyegyenlőségi szempontból is jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult sze-

mély részére (egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához) nyújtott, az egészségügyi szol-

gáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2018-ban Feked lakónépes-

ségének 3%-a rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal. 

 

Az ápolási díj, a tartósan gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 

személyek otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozók részére biztosított anyagi 

hozzájárulás. Az ellátás jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi években. A településen 

2012-14 között és 2018-ban 1 fő volt az igénylők száma, 2016-tól 2017-ig senki nem részesült ilyen 

ellátásban. 2013.01.01-től a járási hivatalok kialakításával az alanyi jogon járó ápolási díj megálla-

pítása az önkormányzat helyett a járási hivatal jogkörébe került. 

 

 

Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés lehetősége 

Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető beteg-

ségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgála-

tok igazolásáról szóló rendeletben foglaltak szerint a szűrővizsgálatok teljesülnek. Mohács Város 

Kórházában biztosított az ellátás igénybevétele, szükség szerint a falugondnoki szolgálat segítségé-

vel. 

 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Mohács Város Kórházában biztosított az ellátás igénybevétele, szükség szerint a falugondnoki szol-

gálat segítségével. 

 

Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A községben nincs közétkeztetés, a gyermekek napközbeni étkezését a Véméndi Általános Iskola 

konyhája látja el. 

 

Sportprogramokhoz való hozzáférés 

Bár a község területén nem található sportcsarnok, van két játszótér hintákkal, kombinált falmászó 

csúszdával, kötélhintával, pingpong-asztallal, füvesített futballpályával. Minden korosztály megta-

lálhatja a számára megfelelő mozgási lehetőséget. A környék több túraútvonala várja a túrázni vá-

gyókat. 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az állampolgárok számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosít az önkormányzat a szociális alap-

szolgáltatásokhoz. A településen falugondnoki szolgálat működik, amely biztosítja az időseknek a 
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kórházba, illetve orvoshoz jutását, ha szükséges. Besegít tél idején az időseknek a fűtés biztosításá-

ba. 

 

Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére, és pszichiátriai betegek részére Mohácson érhető el, a 

településtől kb. 20 km-re. 

 

Szociális étkeztetésben részesülők 

A szociális étkeztetés olyan alapszolgáltatás, amelynek keretében azoknak a szociálisan rászorul-

taknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illet-

ve eltartottjaiknak tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Szociális étkeztetésben 

nem részesül senki a településen, 2016-2017-ben 4, 2018-ban 2 fő volt a szünidei gyermekétkezte-

tésben részesülők száma. 

 

Házi segítségnyújtásban részesülők 

A házi segítségnyújtás olyan szociális alapszolgáltatás, amelynek keretében gondoskodni kell azok-

ról az időskorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, illetve azokról 

a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adó-

dóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 

képesek önmaguk ellátására. Házi segítségnyújtás keretében a Mohácsi Családsegítő és Gyermekjó-

léti szolgálat településen élő és dolgozó munkatársa naponta jár több idős emberhez. A jelzőrend-

szeres házi segítségnyújtást 4 fő vette igénybe 2012-2018 között. 

 

Családsegítés 

Általában 1-4 fő vette igénybe a családsegítő szolgáltatást 2015-ig. A településen ebben az időszak-

ban tartósan nem jelentkeztek a lakosságot nagyban érintő, szakember beavatkozását igénylő csalá-

di-szociális problémák. De természetesen a szolgáltatást igénybe vevők számára ennek a fajta segít-

ségnek, mint lehetőségnek a biztosítása elengedhetetlen. A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 

munkatársa egyéni igény és megbeszélés, egyeztetés, valamint a szakmai jelzőrendszer értesítése 

esetén tart tanácsadást a településen. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A közösségi élet színterei, fórumai 

 

A Hagyományőrző disznóölés minden év elején kerül megrendezésre. Szakértő böllér vezetése 

mellett a kezdők is elleshetik a munka fortélyait. Délben a kultúrházban közösen elkészített lakoma 

várja a vendégeket. A disznóölés célja, hogy a fiatalok, vagy a városban, más falvakban élők is 

részesei lehessenek egy hagyományos disznótornak. 

 

A tavaszi időszakban megszervezett „Egy nap Fekedért” elnevezésű összefogás alkalmával, a köz-

területek és növényzetük gondozása történik meg. A társadalmi munka célja, hogy a fekediek és az 

elszármazottak közös összefogásával szebbé tegyük a falut. Nagyobb szabású karbantartási mun-

kákra kerül ilyenkor sor a közterületeken, játszótereken és a parkokban, a templomban, a temetőben 

vagy a falu környéki kereszteknél. A kora délutánig tartó önkéntes munka közös ebéddel és beszél-

getéssel zárul. 
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A Tavaszváró kórustalálkozót 2014 óta szervezi a Német Nemzetiségi Önkormányzat, amelyen a 

helyi énekkar, valamint a közeli és távolabbi települések énekkarainak vendégszereplésével színvo-

nalas zenei élmény várja a résztvevőket. A koncertet minden évben a húsvét előtti egyik szombaton 

rendezik meg a fekedi templomban. 

 

A Szentháromság napi templombúcsú időpontja Szentháromság vasárnapja, vagyis a pünkösd 

utáni első vasárnap, mert templomunkat a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A tavaszi 

ünnepkörhöz tartozó húsvét utáni 8. vasárnap, bár a mezőgazdasági munkák főidényébe esett, mégis 

a fekediek egyik legjelentősebb ünnepe volt. 

 

2010 óta a búcsú előtti napon rendezzük meg a Stifolder fesztivált, nagyszabású falunapunkat, 

amelyre rendszeresen 1 500-2 000 látogató érkezik. Ezen a napon igazi forgataggá változik a falu. 

A fesztiválon az ősi tradíciók szerint elkészült kolbászokat kóstolhatják meg az ideérkező vendégek 

és közönségszavazásra is van lehetőség. A stifoldereket szakmai zsűri értékeli, ennek alapján vá-

lasztják ki a legjobbat. Emellett számos kiegészítő program is megtalálható: népdal koncertek, tánc-

csoportok fellépése, főzőverseny, a gyermekek számára sokféle játéklehetőség (szabadtéri fajáté-

kok, légvár). Este vacsora, koncert és utcabál zárja a napot. 

 

Az Őszi búcsú/Idősek napja Szent Márton napjához kötődik. A német hagyományok szerint a fa-

lusi ember ősszel az egész évi termésért hálát adott. Régen ez a fiatalok ünnepe volt, sokkal na-

gyobb vidámsággal és napokig tartó mulatsággal ünnepelték, mint a nyári templombúcsút. A gaz-

dag hagyományvilágot 2009-ben újra felélesztve ma a november 11-hez legközelebb eső hétvégén 

kerül sor Fekeden az ünnepi szentmise után a „búcsú kiásására”. Napjainkban a Márton napi búcsú 

az idősek napjával kötődött össze, az este folyamán kultúrműsorral és vacsorával várják a falu lakó-

it a kultúrházban. 

 

Minden decemberben a Mikulás megajándékozza a gyermekes családokat. Néha a kultúrházban 

egy színdarab után adja át ajándékait a gyerekeknek, máskor lovaskocsin vagy szánon járja be a 

falut, és a fekedi (bejelentett lakcímmel rendelkező) 14 éven aluli gyermekeken kívül (a polgármes-

teri hivatalban bejelentett igény esetén) másokat is szívesen megajándékoz. 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017 óta rendezi meg az Adventi koncertet. A téli hangver-

senyre advent második vasárnapján kerül sor, amelyen a helyi és közeli települések vendégkórusai-

nak templomi énekei csendülnek fel. A téli fekedi templom hangulata, az adventi és karácsonyi dal-

lamok a fiataloknak és az időseknek egyaránt segítenek az ünnepre készülésben. 

 

A falufelfedező programok diákcsoportok számára készültek. A másfél-két órás időtöltés közben a 

gyermekek játékos módon hallanak és tanulnak a háziállatokról, a hagyományos birkatartásról, a fe-

kedi népi építészetről, Feked hagyományairól. Valamennyi program tartalmaz egy sétát a falu köz-

ponti részén, és séta közben a résztvevők megismerkedhetnek a magyarországi német építészet 

gyöngyszemeként számontartott település házaival, utcaképével. A programok kétféle módon mű-

ködnek, vezetett (díj ellenében) és önvezető formában. Az önvezető formánál érkezéskor egy cso-

magot kap a pedagógus/szülő, amelynek rövid tanulmányozása után maga vezeti a csoportot. Ebben 

az esetben a program ingyenes. 

 

A Magyar Falu program pályázat támogatásával és a Német Nemzetiségi Önkormányzat program-

jainak köszönhetően a 2020-as évben is sok közösségi, művelődési, sport és szabadidős lehetőséget 

igyekszünk biztosítani a fekedieknek és a falunkba látogatóknak. 

http://feked.hu/hu/vendegvaro/stifolder-fesztival/
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Közösségi együttélés jellemzői, helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai 

 

A községben nem jellemzőek az etnikai eredetű konfliktusok. Évtizedek óta élnek egymás mellett a 

magyarok és a svábok/németek, ez idő alatt nem volt példa az etnikai konfliktusokra. Tiszteletben 

tartják egymás szokásait és előszeretettel vesznek részt a közös programokban. 

 

A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai 

A Szülőföldünk Baráti Kör Feked célja az elszármazottak és a helyi lakosok baráti közösséggé 

formálásán kívül az, hogy erejéhez mérten hozzájáruljon a falu fejlesztéséhez, szépítéséhez anyagi 

eszközökkel is. Ezt szolgálja a 2009 óta évente megrendezésre kerülő „Egy nap Fekedért” program, 

amely során önkéntesek végzik a közterületek, parkok takarítását, fák metszését, a faluházon aktu-

álissá vált javítások kivitelezését. Ez nemcsak értékteremtő, hanem közösségépítő funkciót is ellát. 

A generációk közösen vesznek részt a feladatokban, mindenki az általa vállalt feladat ellátásával 

tesz a községért. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevé-

kenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A 2011. évi népszámlálás során senki nem vallotta magát roma nemzetiséghez tartozónak a telepü-

lésen, ezért nem működik roma nemzetiségi önkormányzat sem Fekeden. Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat működik a településen. A 2011-es népszámláláskor 123 fő (az akkori lakosság 62%-a) 

vallotta magát német nemzetiségűnek a településen. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzetének, esélyegyenlőségének  

vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A munkanélküliség gyakorlatilag nem mutatha-

tó ki a településen, de a közfoglalkoztatásra 

szükség van azok számára, akiknek nincs más 

lehetőségük a munkavállalásra. 

A közmunka program biztosítása a rászorulók 

számára. Olyan köztisztasági, területrendezési 

és karbantartási munkák ellátása a feladatuk, 

amely hozzájárul a faluközösség életkörülmé-

nyeinek javításához. Legalább 5 személy fog-

lalkoztatása van előirányozva, akik tartósan, 

évek óta részt vesznek már a programban. 

A mélyszegénység nem jellemző a településen. 

A közösségi kohéziót, nemzetiségi hagyomá-

nyokat, együttélést és elfogadást erősítő, min-

denki által elérhető rendezvények lehetőségének 

folyamatos biztosítása kiemelt esélyegyenlőségi 

feladat. 

Integrált, az egész faluközösséget felölelő nyi-

tott, hagyományőrző rendezvények megszerve-

zése. Az önkormányzat tudatos közösségfejlesz-

tő és szemléletformáló programokkal erősíti az 

itt élők településhez kötödését, a fiatalok vissza-

térését és a közös feladatok megoldásában törté-

nő felelősségvállalás erősödését. Pályázati lehe-

tőségek felkutatásával hosszabb távon is igyek-

szünk támogatni a település vonzóbbá tételét az 

itt élők és a be-, illetve visszaköltözni szándé-

kozók számára. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői 

 

Feked állandó lakossága 2018 évben 

215 fő volt, amelyből 25 a gyermek-

korúak száma, akik az összlakosság 

kb. 12%-át teszik ki. Közülük 10 

gyermek 0-5 év közötti, 9 gyermek 6-

14 év közötti, 6 gyermek 15-17 év 

közötti. A gyermekkorúak száma 2007 

óta lassan emelkedett, 2013-2014-ben 

és 2017-2018-ban csökkent. 

 

Községünkben tehát – a mérsékelt 

emelkedés ellenére – kevés a gyer-

mek, az öregedési index rend-kívül 

magas, a természetes szaporodás, fo-

gyás negatív eredményű. A vizsgált 

időszak nagy részében csak 1 gyermek 

született évente. A településen nem működik bölcsőde, óvoda és iskola, a környező településekre, 

főként Véméndre járnak a gyermekek az alapfokú köznevelési intézményekbe. 

 

Már születésünk és talán fogantatásunk 

pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat 

fenn, hiszen nem mindegy, hogy milyen 

családba születünk, hazánk keleti vagy 

nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy 

településen, kisvárosban vagy nagyváros-

ban. Az esélyegyenlőségre ebben a hely-

zetben is törekedni kell, tehát a cél az, 

hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az 

ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő infor-

mációval. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

5.§.-a szerint a veszélyeztetettség „olyan 

– magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza”. 

 

 

Gyermekbántalmazás 

A gyermekbántalmazás a gyermek veszélyeztetettségének egyik megnyilvánulási formája, de a 

gyermek veszélyeztetettsége bántalmazás nélkül is megvalósulhat, így például a gyermek magatar-
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tása, a szülő egészségi állapota, anyagi körülménye, életvitele lehet veszélyeztető körülmény anél-

kül, hogy ez a gyermek bántalmazását is jelentené. 

 

A gyermek bántalmazásán azt értjük, ha valaki(k) sérülést okoz(nak) a gyermeknek, vagy a gyer-

mek sérelmére elkövetett cselekményt, történést szándékosan nem akadályozza/(ák) meg. Ez a 

gyermek további életére kiható, jelentős mértékű sérülés lehet testi, érzelmi, erkölcsi, szellemi, 

egészségügyi jellegű, illetve a gyermek méltóságát sértő, személyiségfejlődését károsan befolyáso-

ló. A gyermekeket érheti bántalmazás családon belül, intézményi keretek között vagy – ritkább 

esetben – lehetnek idegen személy által okozott bántalmazás szenvedő alanyai is. 

 

Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint fogyatékossággal élő gyermekek helyzete 

Védelembe vett és veszélyeztetett gyermek nem volt a településen az elmúlt tíz évben. 2013. január 

1. napjától a védelembe vétel a járási hivatalok hatáskörébe került át. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 

meg. A jogszabályban meghatározott, ellátásra jogosító jövedelemhatárok rendkívül alacsony ösz-

szegben kerültek meghatározásra, amelynek el nem érése igen szélsőségesen kiszolgáltatott anyagi 

helyzetet feltételez. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 5-8 fő között volt az elmúlt idő-

szakban. A gyermekek 24%-a rászoruló ebben a tekintetben 2018-ban (6 fő). Ez arra utal, hogy 

ezekben a családokban olyan mértékű az anyagi erőforrások hiánya, hogy ebből önerőből nem ké-

pesek tartósan kimozdulni. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Feked község területén nincsen elkülönült szegregátum, illetve telep, így szegregált, telepszerű la-

kókörnyezetben gyermek nem él. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A törvény meghatározása értelmében, hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körül-

ményei, szociális helyzete miatt védelembe vettek, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos 

helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek 

esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában 

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmo-

zottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

 

Szükséges a hátrányos helyzetű gyermekeknek és családjaiknak az életére, problémáira való foko-

zottabb odafigyelés, támogatási lehetőségek biztosítása, hogy a továbbiakban is kezelhető legyen, és 
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tartósan minél alacsonyabb szintre csökkenhessen a hátrányos helyzet kialakulásának, fennmaradá-

sának esélye az érintett családokban. 

 

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátá-

sok a helyi önkormányzatok feladata. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tör-

vény 5. §-a előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondosko-

dik: 

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

• a fogorvosi alapellátásról, 

• az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 

• a védőnői ellátásról, 

• az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

A védőnői ellátás jellemzői 

A védőnői feladatokat a véméndi védőnő látja el, egyéni megbeszélés, egyeztetés alapján. 

A területi védőnő főbb feladatai: a nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas idő-

szakban segítségnyújtás és tanácsadás, a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a csecsemők és 

gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének kísérése és segítése, a gyermek fejlődését veszélyeztető 

tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a 

veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele, az óvodába járó gyermekek 

gondozása, szűrése, a higiéné ellenőrzése, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tan-

köteles korú gyermek gondozása. Az egy védőnőre jutó 0-6 éves gyermekek száma az elmúlt hét 

évben hozzávetőleg azonos szinten alakult (9-11 gyermek). 

 

Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

A gyermekek háziorvosi ellátását a véméndi háziorvos végzi. Az alapellátás valamennyi kiskorú ré-

zére megfelelő színvonalon és elérhetőséggel biztosított. A szakorvosi ellátást a Mohácsi Városi 

Kórház nyújtja. 

 

A 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fej-

lesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A fejlesztés és a rehabilitáció az oktatási intézmények keretében megoldott, ahol 1 fő fejlesztő pe-

dagógus és 1 logopédus foglalkozik a gyermekekkel. 

 

 

Gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti alapellátás feladatellátása kiterjed a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fej-

lődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelő-

zéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő 

kiemelésének megelőzéséhez. 

A gyermekjóléti alapellátást a Mohácsi Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa látja el, 

egyéni igény és megbeszélés, egyeztetés, valamint a szakmai jelzőrendszer értesítése esetén tart 

ügyfélfogadást, tanácsadást a településen. A csekély számú eset miatt releváns elemzés nem lehet-

séges. 

 

Bölcsődei ellátás 

Bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet és házi gyermekfelügyelet jelenleg nincs a te-

lepülésen, erre egyelőre nincs igény. 
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Gyermekvédelem 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 

veszélybe kerül, a járási gyámhivatal vezetője védelembe veszi a gyermeket. A gyermekek család-

ban történő nevelkedését, a gyermeket nevelő családok anyagi-szociális problémáinak enyhítését – 

a Gyvt.-ben foglaltak figyelembe vételével – települési támogatással segíti az önkormányzat, a szo-

ciális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015 (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján. A 

gyermekvédelem községünkben megoldott (Mohácsi Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-

sa és a véméndi védőnő látja el a feladatokat). 

 

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Többféle szabadidős program és sportolási lehetőség biztosított a településen a gyermekek számára 

pl. autómentes nap, biciklitúra, kirándulások, rendszeres futballozás a focipályán, pingpong klub. 

 

Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

A gyermekek étkeztetését a Véméndi Általános Iskola konyhája látja el. Az óvoda- és iskolatej 

program (21/2017. (IV. 26.) FM rendelet) keretében heti öt alkalommal tejet és más különböző tej-

termékeket (kakaó, joghurt, túró rudi stb.) biztosítanak a gyermekeknek. A gyümölcsprogram során 

heti 5 alkalommal gyümölcsöt, vagy gyümölcslevet kapnak a gyermekek. A hátrányos helyzetű 

gyermekek ingyenes étkezésében, valamint ingyenes tankönyvben részesülnek. 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. 

nappal hatályba lépett 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés 

keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű 

gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos hely-

zetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet. A szünidei étkeztetésben 

részesült gyermekek száma 2016-2017-ben 4, 2018-ban 2 fő volt Fekeden. 

 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Az óvodai ellátást a fekedi gyermekek számára a Véméndi Óvodában biztosítjuk. 

Véménd-Szebény-Feked lakóinak összetétele több nemzetiségű, így a nemzetiségi hagyományok 

tisztelete, a népi és nemzetiségi kultúra megismerése, életkorhoz igazodó élővé tétele fontos része a 

nevelésnek. Az óvoda új csoportszobái otthonosak, gyermek közeliek. Jól felszerelt játék és egyéb 

szakmai eszközök biztosítottak a gyermekek számára a sokszínű és sokrétű gyermeki tevékenység-

hez. A nemzetiségi nevelést 3 óvónő végzi, a logopédiai foglalkozások heti egy alkalommal kerül-

nek megtartásra, melyet kistérségi társulás formában látnak el. 

 

A településen iskola nem működik, a gyermekek a környező településekre, de főként Véméndre 

járnak általános iskolába, ahol 1-8. évfolyamon tanulhatnak. 
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A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszke-

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

 

A Véméndi Általános Iskolába a részképesség zavarral küzdő diákok is járhatnak. A tanulásban 

akadályozott gyermekek számára Mohácson, a Meixner Ildikó EGYMI keretei közt van lehetőség 

tanulni. 

 

 

A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 

 

A Véméndi Általános Iskolában valamint az óvodában 1 fő gyógypedagógus dolgozik, iskola-

pszichológus nincs. A logopédiai ellátást a Szakszolgálat végzi (Pécs). Utazó logopédus látogatja 

heti egy alkalommal az óvodát, iskolát. Neki van egy külön fejlesztő szoba fenntartva az óvodában, 

ahol az eszközellátottság teljes. Ide mennek át az iskolából is a gyermekek a foglalkozás idejére. A 

súlyosabb beszédzavar esetén középső csoporttól, enyhébb beszédzavar esetén nagycsoporttól kezdi 

meg a fejlesztést. Az iskolából a 2. osztályig bezárólag járnak hozzá a tanulók. 

 

A gyógypedagógus számára is van egy külön fejlesztő szoba az iskolában, ahol a gyermekek a napi 

tanóráik után vesznek részt a fejlesztésben (tehát 6., 7., 8. órában). Az eszközellátottság megegyezik 

az óvodáéval. Itt nem korrepetálás, hanem készség-, illetve képességfejlesztés történik. Habilitáció, 

rehabilitáció. 

 

Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben adható 

támogatást is biztosítja. Ennek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan 

hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a telepü-

lési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (fel-

sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

 

Az önkormányzat beiskolázási támogatást is nyújt a 3 éves és annál idősebb, óvodás korú gyerme-

kek, az általános iskola 1-8. osztályában, középiskola 9-12. osztályában, valamint a felsőoktatási 

intézmények nappali tagozatán tanuló diákok szülei számára. A támogatást igényelni nem kell, arról 

a képviselő-testület dönt és levélben értesíti az érintetteket. A támogatást évente egy alkalommal, 

legkésőbb tárgyév szeptember 30-ig fizeti ki az önkormányzat a jogosultaknak. 

 

 

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intéz-

mények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

 

Hátrányos megkülönböztetésről és a gyermekek jogellenes elkülönítéséről nincsenek információink. 

Az intézményekben (óvoda, általános iskola) valamennyi gyermek német nemzetiségi nevelésben 

vesz részt, ahol az óvodai nevelés két nyelven, az iskolai oktatás német nemzetiségi program szerint 

történik. A szülők szabad választása, írásbeli kérése alapján a gyermekek kétnyelvű óvodai nevelé-

se, és a nemzetiségi oktatás a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemze-

ti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI.05.) MKM rendelet 

szerinti nevelési program alapján történik. A gyermekekkel német nemzetiségi óvodai nevelésre 

jogosult szakvizsgával, illetve nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok foglalkoznak, és 

szakképzett pedagógusok végzik az oktatást. 



 

Feked Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja – 2020-2025 
 
 
 

 
 
 

39 

 

Az intézményeken belül és a csoportok között a rendelkezésre álló adatok alapján nincs szegregáci-

óra utaló jel, nem valósul meg az elkülönítése az oktatás, nevelés területén a HH, HHH és SNI tanu-

lóknak. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Óvodába és iskolába a környező településekre, 

főként Véméndre járnak a gyermekek, ezért 

nem alakulnak ki a helyi közösségi életben való 

részvételhez a megfelelő kötődések, ami aztán 

az elvándorlást erősítheti. 

Ingyenesen igénybe vehető, rendszeres, tanórán 

kívüli gyermekprogramok szervezése (főként a 

téli és az iskolaszüneti időszakokban). 

Jelentős kiadások kapcsolódnak a gyermekek 

neveléséhez, az iskolai végzettség megszerzésé-

hez, ami a családok költségvetésében rendszere-

sen megjelenő, és általában komoly tételt tesz 

ki. A gyermekek nevelésének, oktatásának költ-

ségeihez való közösségi hozzájárulás fontos cél 

a település számára. 

Az önkormányzat őszi beiskolázási támogatást 

nyújt az óvodások, az általános iskolások, a kö-

zépiskolában és a felsőoktatásban tanuló gyer-

mekek számára. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek aránya 24%. Három család 

gyermekei részesülnek ilyen ellátásban, közülük 

egy család halmozottan hátrányos helyzetű. A 

rászoruló családok gyermekeinek támogatása 

szükséges ahhoz, hogy életesélyeik, boldogulási 

lehetőségeik javuljanak. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjrendszer célja, az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-

szoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nők és férfiak társadalmi egyenlősége elsősorban azonos jogokra vonatkozik az élet minden terü-

letén. A diszkrimináció tilalma azt jelenti, hogy neme alapján senkit ne érhessen hátrányos megkü-

lönböztetés. 

 

A nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat tekintve Magyarországon a nők foglalkoztatási lehető-

ségei és ennek megfelelően esélyegyenlősége messze elmaradnak a fejlett ipari országokhoz képest. 

 

Az esélyegyenlőség elvének nemzetközi és hazai törvényi szabályozottsága ellenére is sokszor elő-

fordul, hogy a nők azonos szakmai felkészültség esetén is kisebb eséllyel futnak be karriert, mint a 

férfiak. Ezzel kapcsolatban az esélyegyenlőtlenség hátterében álló tényezőket alapvetően három 

csoportba sorolják: a nemre visszavezethető, a szervezet működésének tulajdonítható és a nemet, a 

szervezetet és a társadalmi környezetet egyaránt figyelembe vevő tényezőkre. 

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései szerint 

• a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, 

gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében, 

• a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, előmene-

teli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, 

• a szociális biztonság területén. 

Ezeknek az elveknek mindig érvényesülniük kellene. Az egyenlőtlenségek oka egyrészt a társadal-

mi hagyományokban, a nemi szerepekről történő sztereotip gondolkozásban keresendő. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a nyugat-európai országokban. A nők gaz-

dasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk. Országos viszonylatban 

többségben vannak a nők a munkanélküliek között, hazánkban ugyanis a gyermekvállaláshoz kötő-

dő ellátások európai összehasonlításban relatíve hosszú idő távolmaradást tesznek lehetővé a nők 

számára a gyermek születését követően. Ehhez járul hozzá, hogy a munkába való visszatérést a csa-

ládi és munkahelyi kötöttségek összeegyeztetését segítő intézmények hazánkban nem igazán elter-

jedtek (pl. a részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége, távmunka lehetősége, munkahelyi bölcsőde). 

 

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 tör-

vény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

A 2018-as demográfiai adatokból az állapítható meg, hogy 

• a település összlakosságszámának 50%-a nő (101 fő), 

• a női lakosok 55%-a 15-64 éves (56 fő), 

• a 65-X éves korosztályban a nők vannak többségben, a nők 37%-a tartozik ide (37 fő), míg a 

férfiaknak csak 25%-a (28 fő). 
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A településen a munkanélküliség valamivel nagyobb mértékben érintette a nőket, mint a férfiakat az 

elmúlt években. Az országos női munkanélküliségi aránynál nagyrész alacsonyabb a Fekeden mért 

arány, csak egyes években magasabb ennél átmenetileg. Mivel minimális a munkanélküliek létszá-

ma (2018-ban 1 fő), egyértelmű trendek nem határozhatók meg. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási 

korúak száma 
Munkanélküliek 

Munkanélküliek aránya az 

aktív korúakon belül % 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012 65 63 7 4 10,8% 6,3% 

2013 69 62 2 3   2,9% 4,8% 

2014 70 56 1 4   1,4% 7,1% 

2015 74 58 2 1   2,7% 1,7% 

2016 74 62 0 2 - 3,2% 

2017 71 59 2 1   2,8% 1,7% 

2018 75 56 0 1 - 1,8% 
Forrás: TeIr, KSH Tstar     

 

 

Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban, alacsony iskolai végzettségű 

nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A kis munkanélküli létszám miatt egyelőre ezek nem releváns tényezők a településen élő nők köré-

ben. 

 

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

Kifejezetten a településre vonatkoztatva nincsenek adataink ebben a témakörben, azonban a helyzet 

az országos viszonylattól valószínűleg itt sem tér el. Általában a női foglalkoztatottak nagyobb 

számban dolgoznak azokban az ágazatokban, munkakörökben, amelyek piaci helyzete, megítélése 

rosszabb, így az ezekben az ágazatokban elért átlagkeresetek is alacsonyabbak. 

 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

 

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, mivel 

túlnyomórészt ők látják el a gyermekeket és az időseket is. A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése 

szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. 

 

A kevés gyermekszám miatt településünkön a gyermekek napközbeni ellátása helyben nem megold-

ható, a gyermekek napközbeni ellátását a környező falvak, legfőképpen Véménd óvodája, valamint 
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általános iskolája látja el. Bölcsőde és családi napközi nincs a településen. Gyakorlatilag egy 

munkahely van Fekeden, az önkormányzat, ami családbarát, rugalmas a munkaidő tekintetében is. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya-, és gyermekgondozás a védőnői hálózat tevékenységi körében realizálódik 

elsősorban. A szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyára és gyermekére fokozott figyelmet 

fordít a védőnő. Az igénybe vehető ellátások megismerésében és a nyomtatványok kitöltésében a 

családsegítő szolgálat munkatársa is rendelkezésre áll. 

 

A védőnő nővédelmi és terhesgondozási munkáját az ezen feladatokat ellátó szakorvos irányítja és 

ellenőrzi. A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A csa-

ládtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. A védőnő nem csak a 

kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama gyakorlati és lelki segítése 

is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal. A védőnői feladatokat a véméndi védőnő látja el 

a településen. A nők egészségvédelmét segíti az is, hogy a mammográfiai szűrővizsgálatra rendsze-

resen együtt, falubusszal mennek a nők. 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védő-

női hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül 

fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

 

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy 

nem fordulhat elő. Természetesen a kisebb bántalmazást vagy lelki terrort sem szabad figyelmen 

kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene. A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen 

jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést tehet ilyen esetekben. 

 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzet esetén a családokat segítő szolgáltatások köre széles: védőnő, háziorvos, rendőrség, 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálat és az önkormányzati hivatal nyújt segítséget. 

 

A településtől 50 km-re lévő Pécsett található Családok Átmeneti Otthona és Alapítványi Anyaott-

hon, valamint Bólyban működik önkormányzati fenntartásban anyaotthon. Az otthon biztosítja az 

átmenetileg otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást. Az átmeneti befogadás maxi-

mális ideje 12 hónap, mely indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható. Az elhelyezé-

sért térítési díjat kell fizetni. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kultu-

rális jog tekintetében. Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők rész-

vételére nemcsak a női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való 

döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közösség érdekét. 

 

Az 5 tagú képviselő-testületnek jelenleg nincs női tagja fekeden. 

A szintén 5 tagú Német Nemzetiségi Önkormányzatban egy hölgy képviselő van. 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányu-

ló kezdeményezések 

 

A településen jelenleg nincsenek olyan problémák, amelyek kifejezetten a nőket érintenék és speci-

álisan rájuk irányuló beavatkozásokat igényelnének. A gyermeknevelés és az idősek ellátása során 

az általánosan elvárható szolgáltatások elérhetőek számukra. A munkavállalás és a szabadidő eltöl-

tése szempontjából sem mutatkoznak olyan külön igények, amelyek rájuk vonatkozó intézkedést 

tennének szükségessé. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői 

 

A magyarországi időspolitika egyik legfontosabb megoldandó kérdése az időskorúak diszkrimináci-

ójának megszüntetése és esélyegyenlőségének megteremtése. Ma még sok idősebb ember ki van té-

ve a társadalmi kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi problémák, ellátá-

sokhoz való nem megfelelő hozzáférés. 

 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként 

az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus megvalósulhat 

direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál ta-

pasztaltakhoz. 

 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentő-

sebb foglalkoztatásbeli diszkrimináció, amely súlyos következményekkel jár, különösen a nők ese-

tében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása 

területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka 

törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 

45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló 

korú uniós állampolgárok. 

 

Az esélyegyenlőség területén a társadalmi részvétel azt is jelenti, hogy az egyén milyen mértékben, 

milyen intenzitással és hányféleképpen használja fel képességeit, tudását, egyéniségének sajátos 

adottságait más emberek, vagy közösségek hasznos szolgálatára, gazdagítására, illetve milyen mér-

tékben veszi igénybe mások adottságait saját élete alakításában. 

 

A nyugdíjas kor elérése olyan időmennyiség felszabadulását eredményezi, amelynek eltöltési módja 

nagymértékben meghatározza nemcsak az egyén közérzetét és társadalmi helyét, hanem a vele egy 

háztartásban élő közvetlen családtagjaiét is. A felszabaduló idő aktív és hasznos eltöltése az egyén 

számára önmegvalósítási sikert jelent, míg a társadalom működése szempontjából a kohéziót és a 

pozitív társadalmi identitást erősítő tényező. 

 

A demográfiai folyamat jellemzői az alábbiak szerint alakulnak: 

• növekszik az átlagéletkor, 

• növekszik az életkor előrehaladtával a krónikus betegek száma, 

• növekszik az egyedül élők száma, 

• a nők várható átlagos élettartama hosszabb, mint a férfiaké. 

 

A nyugdíjban részesülők száma a településen csökkenő tendenciát mutat, ennek oka a népesség szá-

mának csökkenése, valamint a nyugdíjkorhatár emelkedése. A nemek aránya vonatkozásában a 

nyugdíjas férfiak száma alacsonyabb a nőknél (7 fő az eltérés a nők javára 2018-ban). Ez az orszá-

gos adatoknak megfelelő, hiszen a férfiak születéskor várható átlagos élettartama alacsonyabb a 

nőkénél (igaz, valamivel javult az elmúlt években a férfiak helyzete ebben a vonatkozásban). A 
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nyugdíjas korosztály körében egyre több az egyedülálló, főként az özvegy, ezen belül is a nők van-

nak többségben. 

 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-

dékban és egyéb járandóságban 

részesülő férfiak száma 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-

dékban és egyéb járandóság-

ban részesülő nők száma 

Összes nyugdíjas 

2012 33 53 86 

2013 34 54 88 

2014 32 48 80 

2015 29 42 71 

2016 26 38 64 

2017 26 33 59 

2018 25 32 57 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A nyugdíj melletti munkavégzés az alkalmazotti és a vállalkozói szférában nem jellemző. A 

munkaerő-piaci folyamatok települési szinten nehezen tervezhetőek közép vagy hosszú távon. A 

jogszabályi, gazdasági környezet nagymértékben befolyásolja a foglalkoztatással kapcsolatos 

munkáltatói és munkavállalói feltételrendszert. 

 

 

Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Ma Magyarországon az 55-64 éves korosztályba tartozók nagyjából 50 százalékának van állása, 

vagyis mintegy 672 ezer embernek. Ez jóval elmarad az uniós átlagtól. A 60-64 éves korosztálynak 

pedig negyede sem dolgozik Magyarországon. 

 

A településen alacsony az 55 év feletti álláskere-

sők száma, a vizsgált hét évben összesen 30 fő 

volt álláskereső, ebből 3 fő tartozott ebbe a kor-

csoportba. 2018-ban 1 fő álláskereső volt, de az 

nem 55 év feletti, és a többi évben szintén alig 

volt ilyen életkorú érintett. 

 

Általában az életkor előrehaladtával egyre ki-

szolgáltatottabbak a munkaerő-piacon az 55 év-

nél idősebbek még akkor is, ha az általános 

munkanélküliségi arányok javulnak, és sokkal bizonytalanabbul alakul a jövőbeli pálya számukra. 

A munkaerő-kínálatból az idősebb korosztályokat hátrébb sorolják a felvétel során. Kifejezett tá-

mogatásokkal, célzott kedvezményekkel, programokkal lehet csak ezen a piaci „törvényszerűségen” 

változtatni. Fekeden ez a probléma kevésbé érinti az embereket. Azokban az években, amikor ma-

gasabb volt a munkanélküliek aránya, akkor sem volt számottevő az 55 év felettiek aránya közöttük. 
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Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az idősebb korosztály esetében általában látványosabb a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhe-

lyezkedési esélyeik rosszabbak, a létszámleépítés is hamarabb eléri őket. Ez Feked településen nem 

mutatható ki. A foglalkoztatás területén nem éri hátrányos megkülönböztetés az időseket, esetleg a 

munkalehetőségek hiánya miatt jövedelem kiegészítésre nincs módjuk. 

 

 

Tevékeny időskor lehetőségei a településen 

 

Fekeden nem jellemző, hogy az idősek és a nyugdíjasok még ebben a korban is munkát keresnek, 

esetleg munkába állnak. A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó 

többletterhelés miatt örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban la-

kik, ahol akad munka bőven. 

 

A tevékeny időskor, pl. az élethosszig tartó tanulás azért jelen van, 2 éve volt egy számítógépes tan-

folyam, összesen 8 résztvevővel, ebből 7-en nyugdíjasok voltak. Informális módon közülük sokan 

tanulnak ma is. 

 

 

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

korlásához való hozzáférés 

 

Idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatás egy része a község minden lakosa részére biztosított, 

egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. 

 

Az alapellátás részben helyben biztosított, azt korlátozás nélkül az idősek is igénybe veszik. 

Amennyiben a szolgáltatás helyben nem érhető el, a falugondnok nyújt szükség szerinti segítséget. 

A szakellátás Mohácson érhető el, az utazáshoz jó tömegközlekedés biztosított. A falugondnoki 

szolgálat nyújt segítséget a rászorulóknak a nem helyben található orvosi ellátásokra való eljutás-

ban, valamint az ebédhordásban. 

 

Szociális étkeztetésben nem részesül senki a településen, szükség esetén az igénylők ellátását a 

Véméndi Általános Iskola konyhája biztosítja. 

 

A településen házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik. Időskorúak 

nappali ellátása nincs a településen. A házi segítségnyújtás keretében a Mohácsi Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálat településen élő és dolgozó munkatársa naponta jár több idős emberhez. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 4 fő vette igénybe 2012-2018 között. 

 

Időskorúak járadékában nem részesülnek az itt lakó idősek. 
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Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az idős korosztálynak a kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosított. 

Könyvtári szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A településen egy könyvtár működik, a könyvtári 

egységek száma 2016-ig 1970 db, ezt követően 1000 db. Muzeális intézmény nincs Fekeden, egy 

közösségi színteret (közművelődési intézményt) tart fenn az önkormányzat (2 címen). 

 

Nyugdíjas klub is működik, amelynek keretében kulturális rendezvényeken való részvételre pl. mú-

zeumlátogatásra és kirándulásokra van lehetőség. Minden évben kultúrműsort szervez az önkor-

mányzat, amelyen a gyermekek és a felnőttek is verssel, énekkel, műsorral készülnek az időseknek. 

 

 

Idősek informatikai jártassága 

 

Teljes körű felméréssel nem rendelkezünk az informatikai jártasság terén. Nem elhanyagolható a 

facebookozó nyugdíjasok száma, de természetesen nem ez az általános. 

 

 

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

 

A Nyugdíjas klub tagjai heti egy alkalommal jönnek össze. Kirándulásokat, kulturális rendezvé-

nyekre való látogatásokat tesznek, a vasárnapi szentmisén főként az idősebb korosztály képviselteti 

magát. 

 

Az Idősek napján az óvodások valamint az általános iskolások is tánccal, mondókával és verssel, 

készülnek az ünnepségre. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az idősek kortárs közösségbe szerveződésének 

hiánya elmagányosodáshoz vezethet. A tevé-

keny élet elősegíti az idősebb korosztály számá-

ra a mentális és fizikai egészség megtartását, 

megerősítését. Ennek megerősítése kiemelt cél. 

Nyugdíjas klub tevékenységének támogatása, az 

egyes események népszerűsítése, a kommuniká-

ció és szervezés segítése. A lehetőségeket az ön-

kormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel 

támogatni fogja és kommunikációs eszközök 

igénybevételével népszerűsíti. 

Az idősebb korosztályok aktív kortárs és közös-

ségi időtöltési lehetőségeinek biztosítása to-

vábbra is szükséges a településen. 

Minél több rendszeres közösségi rendezvény 

megszervezése, támogatása, amelynek kereté-

ben az idősebb korosztály is aktív szerepet vál-

lalhat és együttműködhet, kapcsolatba kerülhet 

a többi generációval is. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

alapján fogyatékos személy az, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fi-

zikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a 

környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikke szerint: A „fogyatékosság 

alapján történő hátrányos megkülönböztetés” a fogyatékosságon alapuló bármilyen különbségté-

telt, kizárást vagy korlátozást jelent. Ez a hátrányos megkülönböztetés minden formáját magában 

foglalja, egyebek között az ésszerű alkalmazkodás megtagadását is. 

 

Az „ésszerű alkalmazkodás” az elengedhetetlen, megfelelő módosításokat és változtatásokat fog-

lalja magában, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, illetve szükségesek annak 

érdekében, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi és szabadságjogainak 

gyakorlását. 

 

Településünkön a fogyatékkal élők létszámára, a fogyatékosságuk mértékére és formájára pontos 

adat nem áll rendelkezésünkre. A 2011-es népszámláláskor 18 fő nyilatkozott arról, hogy fogyaté-

kossággal élő, ez a lakónépesség 9%-a volt akkor. 

 

 

Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, hátrányos megkülön-

böztetés a foglalkoztatás területén 

 

Településünkön nem adottak a foglalkoztatási lehetőségek a fogyatékkal élők számára. Az aka-

dálymentesítés részben megoldott, a különleges feltételek és eszközök nem biztosítottak. A térség-

ben védett foglalkoztatás Mohácson érhető el. 

 

 

Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az ön-

állóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvéte-

lük biztosítását célzó intézkedésekre. A fogyatékkal élők jelenleg az Európai Közösség lakosságá-

nak 15%-át képviselik. E népes csoport tagjai ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint bármely 

más európai polgár. Az EU felismerte: a fogyatékkal élők jogainak biztosítása csak úgy lehetséges, 

ha kiemelt figyelemmel kezeljük az őket érintő sokrétű problémákat. 
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Az elsődleges cél, hogy a fogyatékkal élők betölthessék állampolgári szerepüket, és elláthassák az 

ehhez kapcsolódó feladatokat. Hasonlóan fontos, hogy döntési lehetőségeikben, életük irányításá-

ban ugyanakkora szabadságot élvezhessenek, mint nem fogyatékos társaik. 

 

Célul kell kitűzni a társadalmi befogadás és az egyenlő bánásmód biztosítását helyi szinten is. Eb-

ből fakadóan a közösség egyik fő törekvése, hogy minden rászoruló számára rendelkezésre álljon a 

tartós ápolás és a támogató szolgáltatások igénybevételének lehetősége. Ezen felül nagy figyelmet 

kell fordítani a fogyatékosság jelentette terhek csökkentésére, a fogyatékosság szociális és gazdasá-

gi következményeinek enyhítésére, valamint az egészségügyi egyenlőtlenségek kiküszöbölésére. 

 

A szociális alapszolgáltatások közül a fogyatékosok számára is biztosított a falugondnoki szolgálat. 

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működik a településen. 

 

A falugondnoki szolgálat feladatait az önkormányzat saját rendeletében szabályozza a helyi szük-

ségleteknek megfelelően. A szolgálat szükségességét a lakossági igények nap, mint nap bizonyítják. 

Az ellátandók jövedelmi viszonyait nem vizsgáljuk, a rászorultságot az adott élethelyzet jelenti, 

amelyet valaki egyedül nem tud megoldani. A szolgáltatás a lakosság részére térítésmentes. Alap-

feladat az ételszállítás a szomszédos község iskolakonyhájáról, a napi bevásárlás igény alapján, va-

lamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása is. 

 

A háziorvosi ellátás megoldott helyben heti 1 alkalommal, viszont szakorvosi ellátásra Mohácsra, 

Pécsre kell szállítani a betegeket, amelyet a falugondnok végez. A betegszállítást próbálja úgy ösz-

szeegyeztetni, hogy minél több beteg egyszerre tudjon a szakrendelésre utazni. 

 

 

Az ápolási díjban részesülők száma támpontot adhat arra vonatkozóan, hogy hány személyt érint 

tartós megbetegedés, fogyatékosság. 2015. január 1-jétől az ápolási díjat, az ápolást végző személy 

lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg, ezért helyben kevés információ van erről je-

lenleg. A korábbi években minimális volt az alanyi jogon ápolási díjban részesítettek száma a te-

lepülésen (1 fő), ez 2018-ban is így volt, 2016-2017-ben pedig senki nem részesült ilyen ellátásban. 

 

Az állandó lakosok közül a megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban része-

sülők aránya 5%-ról 1,9%-ra csökkent. A nemek arányában 2017-ig nagyobb számban voltak a nők. 

Valószínűsíthető, hogy a kötelező felülvizsgálatok szigorításai is részben hozzájárultak ehhez a 

csökkenő tendenciához. 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők 

Összesen 
Állandó népességen 

belüli arányuk 

2012 4 7 11 5,0% 

2013 3 7 10 4,5% 

2014 3 6   9 4,1% 

2015 3 5   8 3,5% 

2016 2 4   6 2,6% 

2017 3 2   5 2,3% 

2018 3 1   4 1,9% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2014-ben volt a legkevesebb (1 fő). Ettől 

eltérően általában 4-7 fő között alakult a számuk, 2018-ban 6 fő rendelkezett közgyógyellátási iga-

zolvánnyal. A vizsgált időszakban az állandó lakosság 0,5–3,2%-át teszik ki, ami nem mondható 

jelentősnek. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az önkormányzat teljes, átfogó adatokkal nem rendelkezik a fogyatékkal élő személyekkel kapcso-

latban. A településen a fogyatékkal élők számára is biztosított a háziorvosi alapellátás, a szakellátá-

sok legközelebb a Mohácsi Városi Kórházban érhetők el. A településen házi segítségnyújtás, jelző-

rendszeres házi segítségnyújtás és falugondnoki szolgáltatás is működik. Nappali ellátás nincs a 

fogyatékkal élők számára Fekeden. 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint 

járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 

A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátását, kedvezményeit magasabb szintű 

jogszabályok tartalmazzák. Ilyen támogatások: magasabb összegű családi pótlék, adókedvez-

mény/személyi kedvezmény, fogyatékossági támogatás, mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványa, közlekedési támogatás súlyos mozgáskorlátozottak részére, személygépkocsi szerzési 

és átalakítási támogatás, akadálymentesítési támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás. 

Helyi szinten a fogyatékkal élők az 1991. évi LXXXII. tv. 5. §. f) pontja alapján kapnak kedvez-

ményt gépjármű adómentességre. 

Az önkormányzat ezektől eltérő megkülönböztető helyi önkormányzati támogatást fogyatékkal élő 

személyek számára nem biztosít. 

 

 

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

korlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A település önkormányzatának intézményei mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdóval, va-

lamint rámpával ellátottak. 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi szolgálta-

tások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesítés részben megoldott. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet bizto-

sításával történik. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondosko-

dunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az építés-

ügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési do-

kumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendsze-

re. 
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Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség 

 

A település önkormányzatának intézményei mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdóval ellá-

tottak. A sportprogramokhoz akadálymentes a hozzáférés. 

 

Az önkormányzat által nyújtott ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok elérhetők az ön-

kormányzat honlapján, de azok elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincs mód. 

 

 

Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A járdák és közterületek akadálymentesítésére különösen nagy gondot fordít az önkormányzat. A 

járdák és közterületek felújítása és karbantartása során a lehetőségekhez képest szem előtt tartja a 

fogyatékkal élők igényeit. A Magyar Falu program keretében lehetőség nyílik a kultúrház felújítása 

során akadálymentes mosdó kialakítására. 

 

A falugondnoki szolgálat nyújtja a legfőbb segítséget a fogyatékkal élők számára a falugondnoki 

busz segítségével. 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Akadálymentesség nem teljes körű. A hivatal 

akadálymentes, ebben az épületben van az orvo-

si rendelő így ez is akadálymentes. Az IKSZT 

és a Művelődési Ház is megközelíthető. 

Lehetőség szerint a közterületek akadálymente-

sítése a karbantartási, felújítási munkálatok so-

rán. Az akadálymentes közintézmények, lakó-

környezet és közlekedés kialakítása a települé-

sen, ezáltal a szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés javítása minden lakos számá-

ra. A kultúrház felújítása során akadálymentes 

mosdó kialakítása tervezett. 



 

Feked Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programja – 2020-2025 
 
 
 

 
 
 

52 

 

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

szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 

Szervezet neve Tevékenysége 

Fekedi Szülőföldünk Baráti Kör Programok szervezése, településfejlesztés 

Hagyományőrző csoportok 

Klumpenjäger Tánccsoport 

Fekedi Vegyeskar 

Kulturális, hagyományőrző tevékenységek (dal 

és tánc) 

Klubok, szakkörök 

Fekedi fonó 

Nyugdíjas klub 

Kézimunka, kötetlen beszélgetések, régi emlé-

kek megosztása idős, középkorú vagy fiatal fe-

kedi résztvevőknek 

Kulturális tevékenység, idősek támogatása 

Római Katolikus Egyház Egyházi tevékenység 

 

 

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

 

Településünkön Német Nemzetiségi Önkormányzat működik. Évente több alkalommal közös ren-

dezvényeket szervez az önkormányzattal és a civil szervezettel együtt. 

A római katolikus egyházzal is jó az együttműködés, a települési rendezvényeken tevékenyen részt 

vesz. 

 

 

Az önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Feked község Véménd, Szebény és Palotabozsok mellett a Palotabozsoki Közös Önkormányzati 

Hivatal tagja. 

 

 

A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A településen működő Fekedi Német Nemzetiségi Önkormányzat főként a gyermekek, a nők és az 

idősek célcsoport problémáinak megoldásában nyújt segítséget. 

 

 

Civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat valamennyi fekedi lakos igénybe veheti. 

 

A for-profit szereplők főként a foglalkoztatás területén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőségi 

programba. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

Az esélyegyenlőségi program előkészítése során nagy hangsúly helyeződött a minél szélesebb körű 

adatgyűjtés megszervezésére. A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Feked Község Önkormányzati 

Hivatalában ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormány-

zat honlapján közzétételre kerül. Ezáltal a község teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik 

a tervezett esélyegyenlőségi folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyama-

tos ellenőrzésére. A település honlapjának elérhetősége: http://www.feked.hu/hu/kezdolap/. 

 

 

Jövőképünk 

 

Feked Község Önkormányzatának kiemelt fontosságú célja a településen élő állampolgárok jólé-

tének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, 

amely 

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet, ha kell előnyben részesítést alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára, 

• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkó-

zási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a lakosaink közül minél többen válnak munkából élő, család-

juk eltartására és a közterhek viselésére alkalmas polgárokká. További célunk, hogy minden fekedi 

polgár számára fokozottan érvényesüljön a fizikai infrastruktúra és a szociális szolgáltatások (köz-

szolgáltatások, szociális és közösségi szolgáltatások, stb.) rendszeréhez való minőségileg sokkal 

jobb hozzáférés. Fontos számunkra, hogy Feked község ne tartozzon a mélyszegénység által sújtott 

települések közé, és az esetleges mélyszegénységben élők száma tovább csökkenjen. Kiemelt terü-

letnek tartjuk a gyermekek nevelését. A boldogulás nem múlhat a szülők anyagi helyzetén. 

 

Célunk, hogy a gyermekvállalás egy család számára se jelentsen szegénységi kockázatot. 

Feked kiemelt feladata az idősek megbecsülése és biztonságának erősítése. 

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, ők is településünk teljes értékű polgárai. A velük 

való törődés pedig, emberségünk mércéje. 

 

Célunk egy olyan település kialakítása, ahol megteremtjük mindazt, ami kedvező a fogyatékosság-

gal élő embertársainknak, a kismamáknak, a nehezen mozgó időseknek, az egészségügyi problé-

mákkal küzdőknek egyaránt. 

http://www.feked.hu/hu/kezdolap/
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

száma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlő-

ségi probléma meg-

nevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézke-

dés felelőse 

Az intézke-

dés megva-

lósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá-

hoz szükséges 

erőforrások 

(humán, pénz-

ügyi, technikai) 

Az intézkedés 

eredményei-

nek fenntart-

hatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

I.1 
Közfoglalkoztatási 

program fenntartása 

A munkanélküliség 

gyakorlatilag nem 

mutatható ki a tele-

pülésen, de a köz-

foglalkoztatásra 

szükség van azok 

számára, akiknek 

nincs más lehetősé-

gük a munkaválla-
lásra. 

A rászorulók mun-

kához, rendszeres 

jövedelemhez jutá-

sa. Fontos közfela-

datok ellátása: a te-

lepülési köztiszta-

sági és területren-

dezési, karbantar-

tási szolgáltatások 
elvégzése. 

Közfoglal-

koztatási 

program 

Közfoglalkoztatá-

si munkaprogram 

pályázatának el-

készítése és bea-

dása. 

Közfoglalkoztatás 

megvalósítása. 

5 státusz támoga-

tására lesz lehető-
ség. 

polgármes-

ter 
2022.12.31. 

Közfoglalkoz-

tatottak száma, 

elvégzett tevé-

kenységek. 

pénzügyi és 

humán 

Folyamato-

san fenntart-

ható, amíg 

van rá igény 

és lehetőség. 

I.2 

Közösségi és szabad-

idős tevékenységek 

mindenkinek 

A közösségi kohézi-

ót, nemzetiségi ha-

gyományokat, 

együttélést erősítő, 

mindenki által elér-

hető rendezvények, 

lehetőségek biztosí-

tása a helyben törté-

nő aktív időtöltésre. 

Integrált, az egész 

faluközösséget fel-

ölelő nyitott ren-

dezvények folya-

matos megtartása. 

Az önkormányzat 

tudatos közösség-

fejlesztő és szem-

léletformáló prog-

ramokkal erősíti az 
itt élők település-

hez kötödését. 

Éves költség-

vetés 

Egész napos ren-

dezvények, prog-

ramok, amelyek 

során a falu la-

kossága családjá-

val együtt kultu-

rális, hagyomány-

őrző, gasztronó-

miai és sportprog-

ramokon vehet 

részt. Nyitott és 

ingyenes progra-
mok rendszeres 

megszervezése és 

megtartása: 

önkor-

mányzat, 

 

Fekedi 

Szülőföl-

dünk Baráti 

Kör, 

 

Német 

Nemzetisé-
gi Önkor-

mányzat 

2022.12.31. 

Megvalósult 

rendezvények, 

a résztvevők és 

a meghívottak 

száma. Beszá-

moló a helyi 

médiában. 

pénzügyi és 

humán 

Folyamatos 

tevékenység-

gel fenntart-

ható. 
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- Hagyományőrző 

disznóölés 

- Kórustalálko-

zók, koncertek, 

búcsúk 

- Stifolder Feszti-

vál 

- Idősek napja 

- Mikulás napi 

ajándékozás 

I.3 Egy Nap Fekedért 

A falu általános ké-
pének javítása, a téli 

időszak alatt lerom-

lott közterület és nö-

vényzet megújítása, 

szépítése, rendbe té-

tele, egyéb karban-

tartási munkák el-

végzése. 

Célja a település-

hez, mint saját 

élettérhez ragasz-

kodás, élhető kör-

nyezet kialakítása 

és megóvása, kö-

zösségi munkavég-

zés. 

Éves költség-

vetés 

Áprilisban az 

egész falu részére 

meghirdetett 30-

40 fő részvételé-

vel megvalósuló, 
társadalmi mun-

kában végzett fa-

luszépítő nap 

megszervezése, 

eszközök biztosí-

tása. Kőkereszt 

gondozás, padok 

festése, tanösvény 

karbantartása, 

hulladékgyűjtés, 

egyéb aktuális 

munkák elvégzé-
se. 

önkor-

mányzat, 

 

Fekedi 
Szülőföl-

dünk Baráti 

Kör, 

 

Német 

Nemzetisé-

gi Önkor-

mányzat, 

 

önkéntesek 

bevonása 

2022.12.31. 

A program 

megvalósulása, 

a résztvevők 

száma. Beszá-

moló a helyi 

médiában. 

pénzügyi és 

humán 

Folyamatos 

tevékenység-

gel fenntart-

ható. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

II.1 

Tanórán kívüli temati-

kus szabadidős tevé-

kenységek a gyerme-

keknek 

Óvodába és iskolába 

a környező települé-

sekre, főként Vé-

méndre járnak a 

gyermekek, ezért 

nem alakulnak ki a 
helyi közösségi élet-

ben való részvétel-

Ingyenesen igény-

be vehető, rendsze-

res, tanórán kívüli 

gyermekprogra-

mok szervezése 

(főként a téli és az 
iskolaszüneti idő-

szakokban). 

Éves költség-

vetés 

A tematikus prog-

ramok kidolgo-

zása, megszerve-

zése (idősek, ön-

kéntesek bevoná-

sával), folyama-
tos fenntartása 

egész évben a 

polgármes-

ter, 

 

jegyző, 

 

falugond-
nok, 

 

2022.12.31. 

Megtartott al-

kalmak és 

résztvevők 

száma. Megva-

lósult tevé-
kenységek. 

pénzügyi és 

humán 

Folyamatos 

tevékenység-

gel és önkén-

tesek bevo-

násával fenn-
tartható. 
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hez a megfelelő kö-

tődések, ami aztán 

az elvándorlást erő-

sítheti. 

kultúrházban, a 

klubhelyiségben, 

a könyvtárban, a 

szabadtéri hely-
színeken. 

- Vakációs és 

sportprogramok, 

kirándulások, 

- német tábor Fe-

keden (szállás-

sal, étkezéssel), 

- adventi készülő-

dés, 

- Mikulás napi 

ajándékozás. 

Fekedi 

Szülőföl-

dünk Baráti 

Kör kultu-
rális refe-

rense, 

 

Nyugdíjas 

klub veze-

tője 

II.2 
Beiskolázási támoga-

tás 

Jelentős kiadások 

kapcsolódnak a 

gyermekek nevelésé-

hez, az iskolai vég-

zettség megszerzésé-

hez, ami a családok 

költségvetésében 

rendszeresen megje-

lenő, és általában ko-

moly tételt tesz ki. A 
gyermekek nevelésé-

nek, oktatásának 

költségeihez való 

közösségi hozzájáru-

lás fontos cél a tele-

pülés számára. 

Az önkormányzat 

őszi beiskolázási 

támogatást nyújt az 

óvodások, az álta-

lános iskolások, a 

középiskolában és 

a felsőoktatásban 
tanuló gyermekek 

számára. 

Éves költség-

vetés 

A támogatásra jo-

gosult családok 

összegyűjtése, a 

támogatás megál-

lapítása és eljutta-

tása az érintettek-
hez. 

polgármes-

ter, 

 

jegyző, 

 

képviselő-
testület 

2022.12.31. 

A támogatás-

ban részesült 

gyermekek 

száma és ösz-

szege. 

Önkormányzati 

saját forrás. 

Folyamatos 

fenntartás, 

évente egy 

alkalommal. 

II.3 
Bursa Hungarica ösz-

töndíj program 

A rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvez-

ményben részesülő 

gyermekek aránya 

24%. (Három család 

gyermekei részesül-
nek ilyen ellátásban, 

A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ön-

kormányzati Ösz-

töndíjrendszer cél-

ja, az esélyterem-

tés érdekében a 
hátrányos helyzetű, 

Éves költség-

vetés 

A településen élő 

rászoruló tanulók 

ösztöndíjban ré-

szesítése, bekap-

csolódása a prog-

ramba. 

jegyző 2022.12.31. 

Az ösztöndíj-

ban részesült 

tanulók száma. 

Önkormányzati 

saját forrás, pá-

lyázati keret. 

Folyamatos 

fenntartás, az 

önkormány-

zat egész év-

ben havonta 

segíti a tanu-
lókat. 
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közülük egy család 

halmozottan hátrá-

nyos helyzetű.) A 

rászoruló családok 
gyermekeinek támo-

gatása szükséges ah-

hoz, hogy életesélye-

ik, boldogulási lehe-

tőségeik javuljanak.  

szociálisan rászo-

ruló fiatalok felső-

fokú tanulmánya-

inak támogatása. 

III. A nők esélyegyenlősége 
- - - - - - - - - - - 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

IV.1 
Nyugdíjas klub nép-

szerűsítése 

Az idősek közösség-

be szerveződése és 

aktív, tevékeny élet-

szakaszuk meghosz-

szabbítása kiemelt 
feladat, hiszen a tele-

pülésen 40% a 60 év 

felettiek aránya. 

Ezért fontos szerepe 

van az önszerveződő 

nyugdíjas klub mű-

ködésének. 

A klub tevékenysé-

gének támogatása, 

számukra helyszín 

biztosítása és a 

Nyugdíjas klub 

népszerűsítése, új 

tagok felvétele. Az 

idősek aktív rész-

vétele a klub életé-
ben csökkenti az 

elszigetelődést, a 

magányérzet és a 

céltalanság érzését. 

A tevékeny élet 

elősegíti az idő-

sebb korosztály 

számára a mentális 

és fizikai egészség 

megtartását, meg-

erősítését. 

Éves költség-

vetés 

A célcsoport igé-

nyeinek figye-

lembe vételével a 

Nyugdíjas klub 
folyamatos mű-

ködésének támo-

gatása, népszerű-

sítése, programja-

iról híradás a la-

kosság számára. 

polgármes-

ter, 

 

jegyző, 

 

Nyugdíjas 

klub veze-

tője 
 

Fekedi 

Szülőföl-

dünk Baráti 

Kör kultu-

rális refe-

rense, 

 

önkéntesek 

bevonása 

2022.12.31. 

A klub alkal-

mainak száma, 

aktív tagok lét-

számának ala-
kulása, tevé-

kenységekről 

beszámoló a 

helyi tájékozta-

tási eszközök 

segítségével. 

pénzügyi és 

humán 

Folyamatos 
tevékenység-

gel fenntart-

ható. 

IV.2 

Idősek kortárs, közös-

ségi és intergenerációs 
kapcsolatainak meg-

erősítése, hagyomány-

őrzés 

Az idősebb korosztá-

lyok aktív kortárs és 
közösségi időtöltési 

lehetőségeinek szé-

lesítése szükséges a 

Az idősebb korosz-

tály tagjai számára 
közösségi össze-

tartozás megterem-

tését szolgáló tevé-

Éves költség-

vetés 

Rendszeres alkal-

mak megteremté-
se, rendezvények-

re készülés, be-

szélgetések, kö-

polgármes-

ter, 
 

jegyző, 

 

2022.12.31. 

Az alkalmak és 

a résztvevők 
száma, megva-

lósult progra-

mok, beszámo-

pénzügyi és 

humán 

Folyamatos 
tevékenység-

gel fenntart-

ható. 
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településen. kenységek biztosí-

tása, a hagyomá-

nyok ápolásának 

támogatása, tudás-
megosztás elősegí-

tése. 

zös délutánok, 

minél több rend-

szeres közösségi 

program meg-
szervezése, támo-

gatása, amelynek 

keretében az 

idősebb korosz-

tály is aktív sze-

repet vállalhat és 

együttműködhet, 

kapcsolatba ke-

rülhet a többi ge-

nerációval is. 

Nyugdíjas 

klub veze-

tője 

 
Fekedi 

Szülőföl-

dünk Baráti 

Kör kultu-

rális refe-

rense, 

 

önkéntesek 

bevonása 

lók az esemé-

nyekről. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

V.1 

Akadálymentes közin-
tézmények és közterü-

letek 

A közintézmények 

és a közterületek 
akadálymentessége 

még nem teljesen 

megoldott. 

Az akadálymentes 

közintézmények, 

lakókörnyezet és 

közlekedés kialakí-

tása a településen, 

ezáltal a szolgálta-

tásokhoz való 

egyenlő esélyű 
hozzáférés javítása 

minden lakos szá-

mára. 

 

A kultúrház felújí-

tása során aka-

dálymentes mosdó 

kialakítása terve-

zett. 

 

Az akadálymen-

tes környezet kia-

lakítását lehetővé 

tevő források, pá-

lyázatok figyelé-

se. Megfelelő le-

hetőség esetén 

pályázat benyúj-

tása, vagy egyéb 
megvalósítást tá-

mogató tevékeny-

ség elvégzése. 

Az önkormányza-

ti tulajdonú jár-

dák, közterületek 

lehetőség szerinti 

felújítása során az 

akadálymentesség 

szempontjainak 

érvényesítése. 

polgármes-
ter, 

 

jegyző 

2022.12.31. 

Akadálymentes 

közintézmé-

nyek és közte-
rületek. 

 

Akadálymentes 

mosdó a kul-

túrházban. 

humán, pénz-

ügyi, technikai 
 

Magyar Falu 

program. 

Pályázatok 
elnyerésével 

fenntartható. 
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Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőr-

zi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 

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

gassák. 

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

ram elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esély-

egyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumen-

tumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esély-

egyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akció-

terveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzé-

sére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő be-

építésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és 

működtet. 

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

déktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

• az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésé-

nek nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-

testületének rendszeres tájékoztatása, 

• annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedé-

sek elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alap-

ján esetleges új beavatkozások meghatározása, 

• a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások éven-

kénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása, 

• az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 

képviselő-testületi döntésre, 

• az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 

• a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 
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A HEP Fórum működése: 

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

• A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

• A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfoga-

dására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

• A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tag-

jai közül. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelő-

seinek beszámolói alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánossága. 

 

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 

eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendez-

vényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támoga-

tásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Friedrich Péter 

közös hivatali jegyző felel: 

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

mogatásával végzi: 

• Felel azért, hogy a település minden lakója, valamint az érintett szakmai és társa-

dalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. 

• Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és in-

tézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat. 

• Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához. 
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• Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges lé-

péseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításá-

ról intézkedni. 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

• a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékeny-

ségének összehangolása, instruálása), 

• a HEP IT végrehajtásának nyomonkövetése, 

• az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az ön-

kormányzat felelősével közösen, 

• a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

• felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vo-

natkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgálta-

tásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy 

az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb progra-

mon részt vegyenek. 

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

nek annak megvalósításában. 

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

nyítóinak. 

• Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak 

az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő mara-

déktalan érvényesüléséről. 

 

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

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

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kap-

csolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállalja-

nak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Elfogadás módja és dátuma 

 

Feked község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az In-

tézkedési Terv) megvitatta és a 22/2020.(V.05.) számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Feked, 2020. május 6.  ......................................................  

 Tillmann Péter 

 polgármester 




