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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021. 06. 30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához”
c. dokumentum szerint átdolgozva, Pogányszentpéter Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  elkészült  és  elfogadott  Esélyegyenlőségi  Programmal
összehangolja  a település  más dokumentumait1,  valamint  az önkormányzat  fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja  partneri  kapcsolatrendszerét,  különös  tekintettel  a  köznevelés  állami  és  nem  állami
intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Pogányszentpéter 2020 évtől napjainkig

Területe: 13,15 km2

Lakónépesség száma: 2020 évben 463 fő 
Lakásállomány száma: 2020 évben 183 db 

Pogányszentpéter község Dunántúlon,  Somogy megyében, a  Csurgói járásban, a Zalaapáti – hát
területén, Nagykanizsától  10  km-re  délkeletre  fekvő  település.  A  zalai  megyehatárnál  lévő
települést keresztezi a 61 – sz. főút.

 
A fővárostól, Budapesttől 220 km-re, a megyeszékhelytől, Kaposvártól közúton 67 km-re terül el. 

Közlekedése  nagyon jó.  Vasúton  közlekedés  Csurgó,  Nagykanizsa,  Somogyszob állomásokról
lehetséges. Nagykanizsa felé az M7 –s autópálya közvetlenül elérhető 15 km-en belül. Ezáltal a
tranzitforgalom az utóbbi 4 évben erősen megnövekedett, főként a teherautó forgalmat tekintve.

A vállalkozások számára ez kedvező változás, de a településen lakók életét megnehezíti az átmenő
forgalommal  kapcsolatos  zajártalom és a lakóházakban az út  rezgése miatt  keletkező károk is
jelentősek.
Kórházi  ellátás,  középiskolák,  munkahelyek,  nagyobb bevásárlások  tekintetében  inkább
Nagykanizsa a valódi vonzásközpont, Csurgó, mint kistérségi centrum játszik szerepet a község
életében.  

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

           3



A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, talajösszetételéből adódóan
elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas.

Pogányszentpéter gazdasági tevékenysége

A  településen 7  egyéni  vagy  családi  vállalkozás foglakozik mezőgazdasági  termelő
tevékenységgel, erdőgazdasággal. Ők együtt 10 fő pogányszentpéteri lakost foglalkoztatnak. 

A Balatoni Halgazdálkodás tulajdonú körülbelül 1 halastóhoz a halak etetéséhez 1 fő helyi lakost
alkalmaznak. 

Stop Büfé Falatozó Kft családi vállalkozásban működik. Ők kettő helyi alkalmazottal, napi 40- 50
menü forgalmat  bonyolítanak le,  kiszállítással.  A menü lehetősége  befolyással  van a szociális
étkezést igénylők számát igénylőkre. Mióta működik 11 idős ember a falatozóból rendeli ebédjét. 

A Metnix  Kft.  nagykanizsai,  magyar  családi  tulajdonban  lévő  vállalkozás,  fő  tevékenysége  a
fémfeldolgozás  (kárpitos  vasalatok,  bútorvasalat,  design  vázak  és  fémműködők  gyártása),  egy
műszakos munkakörben 2 létszámú helyi munkaerőt foglalkoztatnak. 

Egy  család  biztosítja  megélhetésüket  kertészetükkel,  zöldség  és  gyümölcstermesztéssel,  ők
szezonálisan alkalmi munkásokat foglalkoztatnak. 

Egy család egészíti ki jövedelmét kis létszámú tehén tartással és egy család fő tojótyúkkal, pár
család málna termeléssel. 

Egyéb megélhetést biztosító egyéni vállalkozás: egy műkörmös, egy fodrász. 

Egy építőipari vállalkozó egy fő helyi alkalmazottat foglalkoztat. Őstermelő igazolvánnyal 22 fő
rendelkezik. 

A községben már csak pár család vagy személy tart saját célra baromfit és sertést és folytat háztáji
gazdálkodást. 

A  faluban  2  kisebb  vegyesbolt  nyújt  vásárlási  lehetőséget  (elsősorban  élelmiszert)  a  lakosok
számára, a bolt egy-egy helyi személyt foglakoztat. Aki teheti a nagyobb bevásárlást a kedvezőbb
árfekvés Nagykanizsán a nagyobb üzletláncok áruházaiban teszi meg.

A településen mozgó Posta működik.

Többen a községből Nagykanizsára járnak be dolgozni. Jellemző még a településre, hogy jelentős
a gazdaságilag inaktívak száma.

A településről

A  természeti  környezet  igen  szép.  A  táj  dimbes-dombos,  sok  az  erdő  és  halastavai  teszi
változatossá a vidéket.

Utcái rendezettek, portái gondozottak, az önkormányzat intézményei, épületei a lehetőségekhez
viszonyítva felújítottak,  folyamatosan karbantartottak.  Az utcák aszfaltozását  az önkormányzat
szem előtt tartja, azokat pályázati pénzek elnyerésével igyekszik folyamatosan felújítani.

A település  vezetékes  vízzel,  gázzal,  felújított  villamos  energia  hálózattal,  és  telefonhálózattal
ellátott.  A  falu  lakossága  számára  biztosított  az  internet  hozzáférés,  a  szennyvízelvezetés.  A
kommunális hulladékszállítás szintén. 
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A képviselő-testület nagy figyelmet fordít a község természeti értékeinek megőrzésére. A parkok,
közterületek virágosak, sok zöld terület található a faluban.

A település védett nevezetességei:

 Római katolikus templom

 Református templom

 Temető parkja

 Magtár épülete

 Halászház

 Fazsindelyes tömésház

 Tölgyfa

 Millenniumi park

 Műemlék tűzoltókocsi 

 Pogányszentpéteri Kincsesház

Településképet meghatározó épületei, építményei, létesítményei

 Óvoda és Könyvtár épülete

 Községháza az orvosi rendelővel, klubhelyiséggel

 Művelődési Ház, Ringharcosok Klub terme

 Sporttelep

 Sportkuckó

 Ravatalozó

 Szoborkert

 Erdész-lak

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  képviselő  testülete  és  az  általa  fenntartott
intézményhálózat 

Az önkormányzati  feladatokat  a  képviselő  -testület  és  a  polgármester  a  Iharosberényi  Közös
Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A helyi önkormányzat  5 tagú képviselő-testülete,  élükön a polgármesterrel  a helyi közügyeket
képviselik. A képviselő-testület jogszerű működését a jegyző koordinálja.              

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló,  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  116.  §-a,  az
önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban, a következőket írja elő:

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy
azt meghaladó időszakra szól.
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(3) A gazdasági program, fejlesztési terv, helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket
és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, a helyi önkormányzat
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4)  A  gazdasági  program,  fejlesztési  terv  –  a  megyei  területfejlesztési  elképzelésekkel
összhangban – tartalmazza,  különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,  színvonalának
javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági  programot,  fejlesztési  tervet,  a képviselő-testület  az alakuló ülését  követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn
túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon
belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.”

Pogányszentpéter község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények:

a kormányzat gazdaságpolitikája,

a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,

nemzeti és EU-s pályázati források,

a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,

az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,

a polgármesteri program,

a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,

a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez, a Képviselő-testületnek, az alábbiakra
kell koncentrálnia:

a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,

a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl.
állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:

a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,

az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,

a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, fejlesztési irányelvei
A gazdasági program meghatározásánál elengedhetetlen a pénzügyi lehetőségek számbavétele.
A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a
növekvő  foglalkoztatás  témakörében  határozta  meg,  mely  fejlesztési  irányok  kihatnak  az
önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:
– területi operatív program, KEHOP,
– az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,
– az idegenforgalom és falusi turizmus.
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A gazdasági program célja, hogy meghatározza a 2015-2019. évekre vonatkozóan, a gazdálkodás
főbb  stratégiai  célkitűzéseinek  prioritását,  amelyek  alapjául  szolgálnak  az  éves  költségvetés
kidolgozásához.
A  program  végrehajtásának  alapfeltétele,  hogy  a  Képviselő-  Testület  az  önkormányzat
vagyonával,  a  mindenkor  rendelkezésre  álló  pénzeszközeivel,  észerű,  takarékos  gazdálkodást
folytat, és minden eszközével arra törekszik, hogy saját bevételeit maximálisan növelje.

A kormány fejlesztési irányai
A  kormány  a  fejlesztési  elképzeléseit  a  fejlesztő  állam,  a  fejlődő  magyar  vállalkozások,  az
innováció  és  tudomány,  az  új  energiapolitika,  a  fejlődő  vidék,  a  területfejlesztés,  a  növekvő
foglalkoztatás  témakörében  határozta  meg,  melyek  kihatnak  az  Önkormányzat  fejlesztési
elképzeléseire is.
A kormányprogram szerint, a fejlődés húzóágazatai a modern ipar, az innovatív ágazatok, az üzleti
és kereskedelmi szolgáltatás és az idegenforgalom.
A  közlekedési  infrastruktúra  fejlesztése  során,  cél  az  ország  egységének  megteremtése,  az
életformában létező csoportok elszigeteltségének csökkentése, ezért bővíteni kell a közúthálózatot,
korszerűsíteni kell a vasútközlekedést.
A kormány fejleszteni kívánja az építőipart, és meg kívánja teremteni a tisztább és egészségesebb
környezetet.

Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 08:00-12:00
kedd: 08:00-12:00
szerda: 08:00-12:00, 13:00-16:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 08:00-10:00
 Adóügyek, 
 Anyakönyvvezetés, lakcím nyilvántartás, szociális ügyek,
 Hagyatéki ügyek, igazgatás:
 Pénztár,
 Személyzeti ügyek, titkársági feladatok,
 Könyvelés,
 Pénzügy,
 Ipar-kereskedelmi ügyek, birtokvédelem, ügyekben kereshető fel.

A községben roma nemzetiségi önkormányzat jelenleg nem működik. 
Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  hivatalán  keresztül  biztosítja  a  nemzeti  és  etnikai
kisebbségek jogainak érvényesülését. 

Pogányszentpéter önkormányzat adók, bevételek: 
 Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő  testületének  16/2011.  (XII.15.)

önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
 Pogányszentpéter  Község Önkormányzat  Képviselő testületének 15/2008(XII.18) számú

rendelete
az építményadóról 
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 Pogányszentpéter Község Önkormányzat Képviselő testületének 14/2008.(XII.18.) számú
rendelete a helyi iparűzési adóról

 Pogányszentpéter Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2008. (XII. 18) számú
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

 Pogányszentpéter Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2007. (III.27.) rendelete
a talajterhelési díjról

Pogányszentpéter 2021. évi iparűzési adó bevételei

Az 54 adóalanyból 8 helyi egyéni és családi vállalkozó van. Az önkormányzat ezekből befolyt
bevétele évente változik a vállalkozók nettó bevételének köszönhetően. 
A 2021.évben az ebből folyt bevétel 12 millió forint, amelyet az őstermelők, egyéni és családi
vállalkozók, Bt, Kft, nagyobb szolgáltatók nettó bevételének 2% a és a helyi kommunális adók
összege adta. 
A helyi kommunális  adó bevételét  a 10.000 forint lakásonként, 4000 forint belterületenként és
2000 forint zártkertenként adja, amelyet az adózók 80% tud teljesíteni.
                                                                                                                     

 Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő  testületének  4/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Támogatások kifizetése 2021 évben a rendelet alapján

6. § alapján Eseti segélyezési célú települési támogatások, indokolt és rendkívüli élethelyzet
esetén
41 fő, Összesen: 1.215.400Ft

6/A. § alapján A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott
egyösszegű hozzájárulás 
4 fő/30.000Ft Összesen: 120.000Ft

6/C. § alapján Halálesethez kapcsolódó települési támogatás, temetési költséghez 
1 fő 30.000Ft

11/§ alapján Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatás a
tanítási időben 10 hónap
2 fő részére 5000Ft/fő Összesen:100.000Ft

11/A. § alapján  (1) Idősek napi támogatás a 60. életüket betöltőknek
95 fő/ 10.000Ft Összesen: 950.000Ft

11/A. § (2) alapján Tanévkezdési támogatás
47 család 86 gyereke/ 30.000Ft Összesen: 2.580.000Ft

11/A.  §  (3)  alapján  Szociális  étkeztetés  támogatása  A  Képviselő-  testület  kérelemre
támogatásként  biztosítja  az  Inkei  Szociális  Alapfeladatok  Ellátásának  Intézményénél
(továbbiakban:  Szaleli)  szociális  étkeztetési  ellátást  igénybe  vevő  pogányszentpéteri  lakosnak,
jövedelmi, vagyoni helyzetétől függetlenül, a szociális étkeztetés személyi térítési díja napi 500,-
Ft feletti részét, 2021 évben összesen 679.800Ft 

                                                                                                                                                              

Hónap Fő Ft

Január 16 66.880
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Február 17 68.420

Március 20 86.680

Április 20 79.200

Május 18 68.420

Június 12 52.140

Július 12 44.000

Augusztus 10 41.800

Szeptember 10 44.880

Október 10 42.680

November 10 40.040

December 10 44.660

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  képviselő  testülete,  közmunka  programja,
szociális ellátásai, önállóan működtetett intézményei 

Közmunka program 2021 évben 
A decemberig 9 fős közmunkások közül egy személy rendelkezik érettségivel. 
Decemberben egy fő került felvételre. Az érettségivel rendelkező közfoglakoztatott tíz éve végez a
községháza hivatali helységében az adminisztrációs és munkavezetői feladatokat. A tíz év alatt
elsőként  elvégzett  egy  számítástechnikai  tanfolyamot  és  így  került  az  önkormányzathoz
közfoglakoztatóként  adminisztrációs  munkakörben.  Majd  az  AGORA  termelői  piac
megalakulásakor,  elvégzett  egy  gyümölcstermesztői  és  egy  zöldségtermesztői  tanfolyamot.  A
termelői  piac  munkaerő  hiány  miatt  jelenleg  nem  működik.  Pillanatnyilag  az  érettségivel
rendelkező  foglalkoztatott,  munkavezetői  munkakörben  tevékenykedik.  A  munkavezető  az
önkormányzatnál egyéb hasznos feladatokat is ellát,  mind például függönyök, terítők,  maszkok
varrása  a  közintézményben  dolgozóknak  és  közmunkásoknak,  székek  kárpitozása,  hivatali
helyiségek,  orvosi  rendelő,  ajtói,  falai  lefestése.  Ezzel  a  tevékenységével  az önkormányzatnak
jelentős kiadást takarított meg. 
A közmunkások között még egy személy rendelkezik szakmunkás végzettséggel a többi 8 személy
általános  iskolai  végzettségű,  viszont  közülük  jelenleg  a  Széchényi  2020 Befektetés  a  jövőbe
Európa Szociális Alap 21A028S Személyi és Vagyonőr  elnevezésű három hónapos tanfolyamát
végzi. 

Könyvtár 
2008-óta a megszűnt iskola emeleti termében kapott helyet a könyvtár és internet elérési pont.
Munkanapokon van nyitva. Könyvkölcsönzés, audiovizuális dokumentumok használata helyben,
elektronikus  dokumentumok  helyben  használata,  könyvtárközi  kölcsönzés,  fénymásolás,
számítógép  használata,  internet-hozzáférés,  nyomtatás,  információkeresés  adatbázisokban.
Hétfőnként 11- 15 óráig a többi munkanapokon 8- 12 óráig várja az érdeklődőket. A 2020 és 2021
évben sajnos a Koronavírus pandémia miatt egy kivételével, több megrendezésre szánt rendezvény
elmaradt. 2021 év végén Rosta Géza gitáros megzenésített versei nagy sikerű előadásán vehetett
részt 43 Pogányszentpéteri lakos, akik nagyrészt óvodások, szüleik és óvoda pedagógusok voltak. 

Pogányszentpéteri Micimackó óvoda 

Óvodai csoportok száma: 1

Férőhely száma: 25fő
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A felvehető gyermekek száma: 30

A csoportszervezési forma: vegyes 

Alaptevékenység:  Az intézmény alaptevékenysége az óvodai nevelés.  Ezen belül  biztosítja  az
óvodai étkeztetést, a sajátos igényű gyermekek óvodai nevelését és a kisebbségi óvodai nevelés
irányelvei  szerint kizárólag magyar nyelven folyó roma nevelést.  A gyermekeknek biztosítja a
meghatározott  követelmények  és  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  által  kiadott  Integrációs
Pedagógiai  Program  szerint  képesség-kibontakoztató,  integrációs  és  óvodai  fejlesztő  program
szerinti foglalkoztatását. Továbbá biztosítja a logopédiai ellátást.
Az óvodai  beiratkozás,  felvétel:  Az óvodába a  gyermek  harmadik  életévének  betöltése  után
vehető  fel.  A  szülő  gyermeke  felvételét,  átvételét  bármikor  kérheti,  a  gyermekek  felvétele
folyamatos.
Nevelési  év:  Az  óvodai  nevelési  év  szeptember  1-től  a  következő  év  augusztus  31-ig  tart
A szervezett (kötelező és kötetlen) foglalkozások szeptember 1-től a következő év május 31-ig
tartanak.
Az  óvoda  nyitvatartása:  Az  óvoda  öt  napos,  hétfő  –  péntek:  6,45 órától  16,45  tartó
munkarenddel, egész éven át folyamatosan üzemel. Üzemeltetése a fenntartó által meghatározott
nyári zárva tartás alatt szünetel. Karbantartási, felújítási munkák elvégzésére 2+3 hetes szünetet
tart, melynek időpontjáról a szülők legkésőbb február 15-ig tájékoztatást kapnak. Munkaszüneti
napokon az óvoda is zárva tart.
Nevelés nélküli munkanapok:  A 11/1994. (VI.8.)MKM rendelet 2. § (4) alapján egy nevelési
évben öt nevelés nélküli munkanapot tart, mely napokon az óvoda zárva tart, gyermekeket nem
fogad. 
Ezeket  az  alkalmakat  szakmai  ismereteik  gyarapítására,  továbbképzésekre,  tapasztalatcserékre,
elemzések,  összegzések  elkészítésére  fordítják.  Ebből  az  5  napból  hármat  a  szünet  idején
szerveznek. A nevelés nélküli napokról a tanév elején tájékoztatják a szülőket.
Térítésmentes szolgáltatások
Logopédus: A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez. Szükség
esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek.
Fejlesztések:  Ingyenes  szolgáltatásként,  az  óvodapedagógusok,  a  tehetséggondozás  és  az
esélyegyenlőség megteremtése céljából, játékos külön fejlesztő foglalkozásokat tartanak a 6 éves
gyermekeknek. 

Továbbra is részt vesznek a kistérségi Bozsik programban, melynek köszönhetően közel 500.000
Ft értékű sporteszközt kaptak.

Magyar  Falu  sikeres  pályázatán  udvari  játszótéri  játékok  4.312.920.- forintból  az  óvoda
udvarának minden játéka le lett cserélve. Szintén ezen a pályázaton 30.000.000.- forintból az
áram és fűtés korszerűsítése is megtörtént  intézményben.  A nyílászárok is  ki lettek cserélve.
Tálaló konyha átalakításával tornaszoba is lett.
Önerőből a  régi  bútorokat,  szőnyegeket  lecserélték.  A parketta  fel  lett  csiszolva-lakkozva,  az
udvari lépcsőre járólap került! Az óvoda kívül -belül megszépült. 

Felújításra vár azonban a gyerekek vizes blokkjának felújítása, csempézése, járólapozása.
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Falugondnoki Szolgálat                                                                                                               

Pogányszentpéter önkormányzata 2021évben a MFP -TFB/2020 Tanya és falugondnoki buszok
beszerzésére pályázatán 14.455.591.-  ezer  forintot  nyert  falugondnoki  buszra. Így
Pogányszentpéter község lakóinak örömére az arra rászorulók igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. 

A szolgálat közvetlen személyes szolgáltatás végzése a lakosság számára:
 az étkeztetésben
 a házi segítségnyújtásban
 a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:
 a háziorvosi rendelésre szállítás,
 az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
 a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
 az egyéb gyermekszállítás.

A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott  közvetlen,  személyes szolgáltatások
közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások:

 a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 az egyéb lakossági szolgáltatások.
 A falugondnoki szolgáltatás közvetett szolgáltatásai
 az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
 az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
Továbbá elvégzi azokat a feladatokat amivel a munkáltatója megbízza. 
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A  falugondnok  együttműködik  más  segítő  szolgálatokkal,  mind  például  az  Inkei  Szociális
Alapfeladatok  Ellátásának  Intézménye,  Csurgó  Járási  Család-és  Gyermekjóléti  Központ  és
Szolgálat. 

Pogányszentpéter- Iharosberény- Iharos- és Inke Községek Önkormányzatainak társulásban
együtt működtetett intézményei:
Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Inkei  Szociális  Alapfeladatok  Ellátásának  Intézménye (továbbiakban:  SZALELI)  Az  Inkei
Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézményét, Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter és Inke
községek hozták létre. Fenntartó, Inke Központú Mikrotérségi Társulás.

Az intézmény célja: hogy a fent megnevezett négy település közigazgatási területén élő, -illetve
étkeztetés  esetén  hajléktalan  -minden  jogosult,  megkapja  és  hozzá  legyen  juttatva  a  számára
legmegfelelőbb szociális ellátáshoz továbbá, hogy az egyéni szükségletekre épülő alapellátás érje
el azt a célt, hogy az igénylő minél tovább maradhasson és élhesse mindennapjait saját otthonába a
megszokott lakókörnyezetébe.
Alapfeladata:  hogy  a  működési  területén  belül  lássa  el  a  szociálisan  rászorult,  illetve  a
szolgáltatásra  jogosult,  ellátást  igénylő  személy  étkeztetését,  házi  segítségnyújtását.  Egyenlő
eséllyel  adjon  lehetőséget  minden  igénylőnek,  az  egyéni  szükségletre  épülő,  lakáson,
lakókörnyezetben biztosított szolgáltatás elérhetőségére. Az ellátott részére saját környezetében,
életkorának,  élethelyzetének  és  egészségi  állapotának  megfelelően,  meglévő  képességeinek
fenntartásával,  felhasználásával,  fejlesztésével,  fizikai,  mentális,  szociális  szükségleteinek
biztosításával  nyújtson  segítséget.  Törekedve  arra,  hogy  az  egyén  ne  veszítse  el  önálló
életvitelének megtartását.

Házi segítségnyújtás
Szolgáltatás igénybevételének rendje:
Házi gondozásban részesíthető a társult település (Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter, Inke)
közigazgatási  területén  bejelentett  lakhellyel  rendelkező  állampolgár,  idős,  pszichiátriai  beteg,
fogyatékos személy, szenvedélybeteg, aki ezen ellátásra rászorul.
Ellátást  kérheti  a  rászoruló,  annak  hozzátartozója,  egészségügyi  intézmény,  házi  orvos,
lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet.
Az igény bejelenthető az intézményvezetőnél,  vagy a helyi gondozónál.  Az ellátás önkéntesen
vehető igénybe. 
Gondozási tevékenységek:
Az  ellátást  igénybe  vevővel  segítő  kapcsolat  kialakítása  és  fenntartása  (információ  nyújtás,
ügyintézés  stb.)  A személyi  higiénia  megtartásában  való  közreműködés  (mosdatás,  öltöztetés,
ágyazás, stb.) 
Lakókörnyezeti  higiénia megtartásában való közreműködés,  (takarítás,  mosás,  stb.)A háztartási
tevékenységek körében, bevásárlás, mosogatás, befűtés.
Fizikai támogatás körében, etetés, mosogatás, gyógyszer kiváltás, vérnyomás, vércukor mérés.
Igényléshez szükséges dokumentumok: 
Kérelem, szükség esetén jövedelemigazolás, gondozási szükséglet vizsgálat után, intézményvezető
döntését követően a szolgáltatás,  térítés  ellenében vehető igénybe. A térítési  díjak összegét  az
Iharosberényi önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg.

Étkeztetés
Azon  idősek,  tartósan  betegek,  pszichiátriai  betegek,  fogyatékosok,  szenvedélybetegek,
hajléktalanok napi egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesíti azt az igénylőt is,
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illetve  általa  eltartottat,  aki  kora  vagy  egészségi  állapota  miatt  nem képes  étkeztetéséről  más
módon gondoskodni.
Étkeztetést a Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye Iharosberény Atroplusz Kft. illetve
Inke  Napsugár  Óvoda  közétkeztetési  konyhájával  történő  szerződés  alapján  biztosítja.  Az
étkeztetés szállításáról a távoli községekbe a helyi önkormányzat gondoskodik. Egyéb esetekben a
gondozó viszi a lakásra/lakáshoz gyalog vagy kerékpárral az ebédet.
Szolgáltatás igénybevételének rendje:
Étkeztetésben  részesíthető  a  társult  települések  közigazgatási  területén  bejelentett  lakhellyel
rendelkező  állampolgár,  idős,  pszichiátriai  beteg,  fogyatékos  személy,  szenvedélybeteg,  illetve
hajléktalan, aki ezen ellátásra rászorul.
Ellátást  kérheti  a  rászoruló,  annak  hozzátartozója,  egészségügyi  intézmény,  háziorvos,
lakókörnyezet, társadalmi- egyházi szervezet (stb.).
Az igény bejelenthető az intézményvezetőnél, vagy a helyi gondozónál.
Szükséges  dokumentumok:  kérelem,  szükség  esetén  jövedelemigazolás,  okiratokkal  /kort,
betegséget, hajléktalanságot stb./ való igazolás a jogosultság megállapításához, nyilatkozhat, hogy
az önkormányzat által megállapított térítési díj fizetését vállalja.
A szolgáltatás, térítés ellenében vehető igénybe. 
A térítési díjak összegét az önkormányzat helyi szociális rendeletben határozza meg.

Pogányszentpéter 2021évben
Házi segítségnyújtás 6 fő, az elmúlt év során 3 fő új igénylés volt, 2 fő elhunyt 1 pedig határozott
ideig kérte csak ( műtét utáni lábadozás).

Étkezés: 10 fő. 7 új étkező volt, 2 meghalt, 11 fő lemondta. 
Stop Büfé Falatozó változatosabb menüt biztosít, nem kell mindennap kérni ebédet.

Törvényi  szabályozás  miatt  (Covid  19  járványhelyzet)  a  szociális  ellátások  térítési  díját  nem
lehetett változtatni így maradt a házi segítségnyújtás 100 Ft. / óra az étkezés pedig 720 Ft./ adag.

Az elmagányosodás sajnos ugyan olyan probléma ma is sőt talán romlott is a helyzet a járvány
miatt. Félnek az idősek nem akarnak sehová sem menni és azt sem szeretik, ha ő hozzájuk megy
valaki.  A  járvány  nagy  mértékben  rontotta  a  személyes  kapcsolatokat  is,  van  akihez  még  a
hozzátartozók is nagyon ritkán járnak a fertőzés veszélyre hivatkozva. 

Pogányszentpéter- Iharosberény- Iharos Községek Önkormányzatainak társulásában

Iharosberényi Körzeti Általános Iskola
„Az  iskola  épülete  eredetileg  kastély  volt,  kora  kb.  300  éves.  Általános  iskolaként  65  éve
működik. 
Az épület  felújítása és teljes  akadálymentesítése 2011-ben történt  meg.  Még ebben az évben
átadásra került egy európai szintű tornacsarnok és egy műfüves pálya. 
Az iskolához  tartozó  parkban  (4  ha)  sok  fa  található,  közöttük  értékes  ritkaságok  is  vannak
(himalájai fenyő, mamutfenyő, császárfa, tiszafa, tulipánfa, stb.). Sajnos közülük sok tönkrement,
pótlásuk nem megoldott. 
A gyümölcsfáink száma kb. 50 db. A tanulók technikaoktatását gyakorlókert segíti. Az intézmény
informatikai felszereltsége kiválónak mondható. 
Az iskolába járó gyerekek három településről érkeznek, Iharosberény, Iharos és Pogányszentpéter.
Jelentős a cigány lakosság száma. A lakosság nagy része mezőgazdasággal (szőlő-, gesztenye-,
málnatermesztés)  foglalkozik,  illetve  nagy  számú  a  munkanélküli.  Munkalehetőség  szinte
kizárólag a 16 km-re lévő Nagykanizsán van. 
Az Országos Köznevelési Tanács 1999. évről szóló jelentése alapján, és ezzel teljesen egyetértve:
Az, aki falura születik, az eleve hátrányos helyzetű a tanulás útjait tekintve. Ezen a tarthatatlan
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helyzeten  sürgősen  változtatni  kell.  A  falusi  gyerekek  városiakhoz  képest  kimutatható
lemaradásáért  nem,  illetve  nem elsősorban  az  ottani  iskola  hibáztatható.  A  hátrányos  helyzet
leküzdése, a felzárkóztatás nem kizárólag, és nem is elsősorban oktatásügyi feladat. Az oktatási
szabad verseny a hátrányos helyzetűeket, – a kulturális hajléktalanokat – sújtja leginkább. Éppen
ezért  arra kell  törekedni,  hogy minél  több időt tölthessenek el ezek a gyerekek az iskola falai
között. Csakis így lehet némi esélyük arra, hogy valamit megkapjanak abból, amit szerencsésebb
társaik  a  családból  merítenek.  A  szülők  megnyerése  nélkül  kilátástalannak  tűnik  a  probléma
megoldása. Társadalmunk és közoktatásunk legsúlyosabb gondja, leginkább kardinális kérdése a
roma származású gyerekek problematikája. Cigány tanulónak lenni nem azért hátrány, mert valaki
cigány, hanem azért, mert iskolarendszerünk, általában érvényes pedagógiai kultúránk hátránnyá
transzformálja  azokat  a  körülményeket  és  sajátosságokat,  amelyek  a  cigány  gyerekek  életét
jellemzik.” Forrás: Pedagógiai Program 2020

 
Iharosberény Község Önkormányzata Háziorvosi Ellátás székhelye Iharosberényben
van,  2021  év  október elseje  óta  Dr.  Erőss  Sándor  nyugalomba  vonulását  követően
orvoshiány miatt, helyettesítő orvos látja el az egészségügyi alapellátási feladatot. Mivel a
helyettesítése  folyamán  Iharosberény,  Iharos,  Pogányszentpéter  község  lakosságát  kell
helyettesítéssel  ellátnia,  rövid  idő  jut  a  hozzá  forduló  páciensekre.  Szükség lenne  egy
főállású  háziorvosra  a  három  település  alapellátásához,  hogy  megfelelő  idő  jusson  a
betegekre.

Rendelés helye és ideje: Iharosberény Kanizsai u. 5.
Hétfő: 13:00-15:00
Kedd: 7:30-11:30
Szerda: 13:00-15:00
Csütörtök: 13:00-15:00
Péntek: 13:00-15:00
 
PAGAMED BT Házi Gyermekorvosi Rendelő Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter
település  gyermekpáciensek  egészségügyi  alapellátását  végzi.  A  Pogányszentpéteri
gyermekek az Iharosberényi rendelőben kapnak egészségügyi alapellátást.

Rendelés helye és ideje: Iharosberény Kanizsai u. 5.
Hétfő: 8:30-11:00
Kedd-Péntek: 8:30- 10:30

Tanácsadás: Csütörtök: 10:30- 10:00
Pogányszentpéter:

Kedd: 11:00-12:30
            

Védőnői Szolgálat Iharosberényi rendelőben kapnak  védőnői  ellátást  a gyermekek és a
kismamák.

Fogorvosi  Szolgálat helyettesítő  orvossal  működik,  három település  fogászati  ellátását
végzi.  Iharosberényben  lehet  igénybe  venni  az  ellátást.  Szüksége  lenne  a  három
településnek egy főállású fogszakorvosra. 
Rendelés helye és ideje: Iharosberény, Kanizsai u. 5.
Kedd: 14:00-21:00
Csütörtök: 12:00-13:00, ebből iskolafogászat: 13:00-14:00 

Egészségügyi ügyeleti ellátás Csurgó és Nagykanizsa városaiban áll rendelkezésre.

Gyógyszertár Iharosberényben  szerda  kivételével  munkanapokon  délelőtt  8,00  -13,00  óráig
érhető el.
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Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás által működtetett intézmények, ellátások

Csurgó  Járási  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  Gyermekjóléti  szolgáltatás
Gyermekek  átmeneti  gondozása  –  helyettes  szülői  hálózat  működtetése  – Családsegítés-
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a családsegítő csütörtöki napokon heti rendszerességgel tart
fogadóórát, az esetmenedzser szükség szerint végez a településen környezettanulmányt.

Csurgó  Kistérségi  Járóbeteg-Szakellátó  Központ, Belgyógyászat,  Diabetológia,  Dietetikai
tanácsadás,  Fül-  orr-  gégegyógyászat,  Gyermekgyógyászat,  Gyermek  tüdőgyógyászat,
Gyógymasszás,  Gyógytorna,  Kardiológia,  Laboratórium, Nőgyógyászat,  Neurológia,  Ortopédia,
Otthoni  szakápolás,  Pszichiátria,  Reumatológia,  Röntgen,  Sebészet,  Szemészet,  Ultrahang,
Urológia  szakellátások  és  Egészségfejlesztési  tanácsadások  vehetők  igénybe.  Sajnos  azonban
orvos hiány miatt időnként egy-egy szakellátásnál el-el marad vagy akár meg is szűnhet az ellátás.

NEFELA Jégeső elhárítási Szolgálat

Belső Ellenőrzés, az önkormányzat belsőellenőrzési feladatát végzi.

Csurgói Napsugár Szociális Intézmény a jogosult felnőtt fogyatékkal élők nappali ellátását látja
el.  Ezt  az  ellátást  Pogányszentpéterről  egy  középsúlyos  értelmi  fogyatékkal  élő  hölgy  veszi
igénybe. Az intézménybe való szállítás a kistérségi településekről a mai napig nem megoldott. Így
a vidékiek közül csak azok tudják igénybe venni, akik valamilyen formában a tömegközlekedést
használni képesek. 

Egészségügyi Alapellátás, az orvosi ügyeletér felelős.

Közművelődési,  közgyűjteményi  tevékenység,  a  könyvtári  ellátás  feladatát  mozgókönyvtári
szolgáltatás működtetésével. 

Csurgó  Kistérségben  a  települések  szilárd  hulladékgyűjtését  és  szállítását  a  Saubermacher-
Pannonia Kft. végzi. 

Pogányszentpéter község önállóan fenntartott intézményei, épületei

Művelődési Ház
A II. Rákóczi Ferenc Közművelődési Egyesület a ’80-as években bővítette ki egy épületszárnnyal
a 60-as években épült kultúrházat. Az egyesület azóta megszűnt. A kultúrház egy színpaddal, 2
öltözővel,  egy  110  négyzetméteres  nagyteremmel  rendelkezik.  A  valamikori  egyesületi
helyiségeket a Ringharcosok Klubja bokszegyesület 2016 óta edzőteremként működteti. Az épület
felújítása nagy beruházást igényelne, így az önkormányzat 
2022 évben egy új művelődési központra adta be pályázatát! 

Millenniumi Park 
A hivatal  és kultúrház  mögötti  füves területen helyezkedik el  a mintegy 3200 négyzetméteres
park.  A  település  gyermekei,  fiataljai  használják  napi  szinten  kispályás  focira,  biciklis
versenyekre,  vagy  egyszerűen  találkozási  lehetőségre.  A  falunapok  is  évente  itt  kerülnek
megrendezésre. 2021évben egy jól sikerült  falunapi rendezvény a Nemzeti  Művelődési Intézet
Somogy megye  Igazgatósága által  kistelepülések  számára  kiírt  önkormányzati  rendezvényekre
kapott  1 millió forintjának köszönhetően  lehetett  színvonalasabb. 2015-ben kövezett  piactérrel,
2016-ban egy Pálos Emlékhellyel gazdagodott, amely 7 nagy méretű tájékoztató tábla segítségével
mesél  a  13.  században  Pogányszentpéter  területén  létesített  Pálos  Kolostorról,  a  szerzetesek
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életéről és a 16. századi lerombolás utáni állapotról. A hely turisztikai szempontból kiemelt lett
ezáltal. 
Az  önkormányzat  2021  évben  önerőből  a  tér  további  fejlesztését  megkezdte.  A  megkezdett
piacépület tetőre 2 millió  forintot költött. Egy fedett-nyitott  szabadtéri színpad építését is 500
ezer  forintos  önerőből  elkezdte  és  ennek  2022.  évi  befejezéséhez  további  1,2  millió  forintot
különített el. 

Ravatalozó és temető
A község képviselő testülete rendeletben szabályozta ezt a kötelező feladatát. Hatálya kiterjed a
község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat tulajdonában álló működő temetőre, az ott
folyó  temetkezési  és  temető  fenntartási,  sírhelyhasználati  tevékenységre,  valamint  a  temetői
szolgáltatásokat igénybe vevő, illetőleg a tevékenységet végző természetes és jogi személyekre. A
temető fenntartása az önkormányzat feladata, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat közhasznú
munkások segítségével látja el. Az önkormányzat egy ravatalozót működtet, vízvételi lehetőséget,
hulladéktárolót biztosít. A Temetőkről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve újította fel a
temetőhöz tartozó ravatalozó épületét. 
2021 évben a temető  a Magyar Falu Program pályázatán 5 millió  forintot  nyert,  amelyet  a
temető új kerítésének építésére fordított. 

Sportpálya 
Az önkormányzat  tartja  karban a  sporttelepet.  A helyi  sportegyesület  használja,  a  Megye  III.
futballbajnokság  fordulóiban,  valamint  a  Pogányszentpéteri  Micimackó  Óvoda  mindennapos
testnevelési  feladatait  segíti.  Ezen  kívül  kistérségi  futball  kupáknak,  falunapi,  családi
sportrendezvényeknek  és  egyéb  szabadidős  események  kapnak itt  helyet.  A  pálya  minősége
javításra szorult. 
Erre  külső pályázati forrást 1.056.990 ezer forintot  a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott
10%  önerőért,  amelyet  három  részletben  kell  az  önkormányzatnak  törleszteni. Ebből  az
összegből rendbe rakták a talajt, gyepszőnyeg került rá, kerítés és kapuk épültek.

Pogányszentpéteri Sportkuckó
2016-ban  pályázati  forrás  segítségével  az  óvodai  neveléshez  és  egyéb  szabadidő  sportokhoz
kapcsolódva  épített  egy  3  öltözőből  és  5  vizesblokkból,  valamint  egy  kisteremből  és  1
konditeremből álló létesítményt az önkormányzat. A Micimackó Óvoda és a Pogányszentpéteri
Sport és Természetbarát Egyesület használja rendszerességgel. De egyéb civil sportrendezvénynek
is  helyet  ad  igény  szerint.  Kialakítása  XXI.  századi,  modern.  Cél:  minél  szélesebb  körben
népszerűsíteni  a helyiek  és környékbeliek  körében a szabadidősportokat,  az aktív  mozgást,  az
egészségmegőrzést és prevenciót.

Pogányszentpéteri Községháza
A Polgármester  itt  tartja szerdai munkanapokon 17 órától- 18 óráig és a  családsegítő csütörtöki
munkanapokon  8-  10  óráig  fogadóóráját.  A  Képviselő-testület  pedig havi  rendszerességgel  a
testületi  üléseit.  Munkanapokon egy közmunkás tartózkodik ott és ad eligazítást  a községházát
felkeresőnek. A Községháza nem akadálymentesített.

Orvosi rendelő
Az alapszintű működtetésre alkalmasak a helyiségei. Viszont 2021. október elseje óta helyettesítő
házorvos  csak Iharosberény  községben  tarja  rendelését.  A  vírus  helyzetre  tekintettel  a
gyermekorvos és védőnő sem fogad  Pogányszentpéteren  pácienseket.  A rendelő egyébként sem
akadálymentesített. Fogorvosi alapellátást is egy helyettesítő orvos végzi Iharosberényben. Így az
Iharosberényben  működő  új  és  korszerű  az  egészségügyi  intézményekbe szükség  esetén  a
falugondnoki szolgálat a szállítást elvégzi.
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Civil szervezetek
Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő  -testülete  2/2019.(II.18.)  önkormányzati

rendelete A civil szervezetek támogatásáról: 

 anyagi lehetőségeihez mérten pénzügyi támogatást nyújt a civil szervezetek részére, ezzel
is  elismerve  a  község  közéletében  betöltött  szerepüket,  az  önkormányzati  feladatok
megvalósításában való részvételüket.

Csurgói Polgárőrség Pogányszentpéteri Csoportja
Csurgói Polgárőr Egyesület
Civil szervezet székhelye: 8840 Csurgó, Petőfi tér 36.
Ellátási területe: Csurgói járás települései
Alapítása:2004.
Utolsó alapszabály módosítása:2021.
szervezet jogi formája: nem közhasznú polgárőr szervezet
Tevékenység:  közbiztonság-védelmi  tevékenység  (pl.  polgárőrszervezetek,  vagyonvédelem
közlekedés-biztonság, bűnözők társadalmi rehabilitációja),
 a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket
károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése.
b./  a  közbiztonság  erősítése  útján  a  lakosság  biztonságérzetének  növelése,  nyugalmának
biztosítása.
c./ a közösségi kapcsolatok erősítése,
d./ a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása,
e./  az  a./-d./  pontokkal  kapcsolatos  tevékenységekkel  összefüggő  gazdasági  tevékenység
folytatása.
A Csurgói Polgárőr Egyesület Pogányszentpéteri Csoportja
(1992 -óta Pogányszentpéter településen már működött 4 polgárőr tevékenységet végző szervezet,
de a tagság elöregedésével és a vezetők halálával ezek megszűntek. A régi tagság szeretett volna
továbbra is a helyi bűnmegelőzés terén dolgozni, de az új civil  törvénnyel járó jogi és anyagi
felelősséget  senki  sem  akarta  vállalni.  Emiatt  16  fő  kérte  a  Csurgói  Polgárőr  Egyesületbe
Pogányszentpéter község csatlakozását 2014-évben. Azóta a tagság, megfiatalodott és bővült  24
főre.
A Csurgói kistérségben jelenleg ez az egyik legaktívabban működő polgárőr csoport!
Tevékenységük:
A  település  és  a  Csurgói  kistérség  közútjain  a  Rendőrséggel  együtt  közlekedésrendészeti
akciókban részvétel,
A  helyi  és  kistérségi  Falunapokon,  kulturális,  vallási  és  sportrendezvényeken
rendezvényszervezési  és  személy/vagyonbiztosítási  feladatok,  iskolákban  és  óvodákban
bűnmegelőzési  fórumok és népszerűsítő  rendezvények szervezése,  települési  és kistérségi  civil
akciók (pl. Szemétszedés, karitatív munkák).

Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület
Tevékenységi  köre:  A  település  lakosainak  sport  és  szabadidős  teendőkkel  összefüggő
tevékenységeinek  megszervezése,  érdekképviselete,  a  sporttevékenység  feltételeinek
megteremtése,  valamint  a  természeti  környezet  védelme,  szeretete.  Az  egyesület  2007  évben
alakult.  Jelenleg  a  20 fős 18-  52 évesek korosztályából  álló  tagjai,  elsősorban a  labdarúgásra
koncentrálódik és igyekszik a minél magasabb eredmény elérésére. 

2020/2021 Zala megye, III. osztály, Déli csoport 6 Pogányszentpéteri STE 12 / 14 16

2019/2020 Zala megye, III. osztály, Déli csoport 6 Pogányszentpéteri STE 11 / 14 12

2018/2019 Zala megyei III. osztály, Déli csoport 6 Pogányszentpéteri STE 11 / 14 18

2017/2018 Zala megyei III. osztály, Déli csoport 6 Pogányszentpéteri STE 4 / 16 56
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2016/2017 Zala megyei III. osztály, Déli csoport 6 Pogányszentpéteri STE 4 / 16 56

Forrás: magyarfutball.hu

Ringharcosok Klubja
Példamutatás  és  sport  is  egyben  –  kiscsoportos  edzésekkel  készülnek  a  pogányszentpéteri
ringharcosok. A Bogdán Zoltán által vezetett klub legfőbb célja, hogy a hátrányos helyzetű, roma
fiataloknak jó példát mutasson a sport segítségével. Az egyesületnek már több mint 20 tagja van,
ők képzettségi szint alapján kialakított,  4-5 fős tréningeken készülnek. A szerény körülmények
között,  de  nagy  lelkesedéssel  edző  fiatalok  közül  jelenleg  ketten  járnak  versenyekre,  de
felkészítőjük szerint ez a szám hamarosan növekedhet. – Próbálok foglalkozni velük, de még nem
látom,  hogy  érettek  lennének  arra,  hogy  egy  versenyen  részt  vegyünk.  Van  egyébként  az
„amatőrökön”  kívül  két  „profi”  versenyzőm,  az  egyik  a  fiam.  Mindkettő  nagyon  eredményes
versenyző,  odaadók  is  a  sport  iránt,  mondhatom,  hogy  szófogadó  gyerekek.  Mivel  kamasz
gyerekekről beszélünk, azért nem kell az igazságot megenni, vannak velük problémák is, de az
nem rajtam csapódik le, s próbálom úgy irányítani őket, hogy ne legyen a magánéletükben se
probléma -mondta el Bogdán Zoltán „Tyson” a Ringharcosok Klubjának vezetője. 

Ciklámen Nyugdíjas klub
A  Bajcsy-Zs.  84.  sz.  alatti  megszűnt  posta  épületrészében  klubhelyiség  került  kialakításra.
Jelenleg a 15 fős létszámú Ciklámen Nyugdíjas klub tagjai használja heti rendszerességgel. A klub
fő  profilja  a  kórus,  amely  több  településen fellépett  már  színvonalas  műsorával.  Fűtéséről,
világításáról,  egyéb  fenntartási  költségeiről  az  önkormányzat  gondoskodik.  A  civil  szervezet
jelenleg  nincs,  de  a  közel  jövőben  tervezi  cégbíróságon  bejegyzését.  Addig  viszont  pályázati
forrásszerzési lehetőségekre nincs lehetősége. 2022 év szeptemberében a klub 10 éves jubileumát
ünnepli, melyet méltó képen szeretne megünnepelni. 
Ehhez egyelőre a forrást vállalkozóktól, támogató tagoktól reméli. 

Pogányszentpéteri Kincsek Tára Egyesület
Az egyesület célja:  Pogányszentpéter  község természeti,  épített,  szellemi örökségének és az itt
fellelhető  Magyar  Pálos  rendi  örökség  összegyűjtése,  gyarapítása,  védelme,  közzététele  és
bemutatása a hagyományos és digitalizált formákban, minden médium felhasználásával.
2019.május 07. alakult 14 fővel.
Részvétele  Pogányszentpéteren  a  Csurgói  Kistérségben,  Somogy  és  Zala  megyében,  országos
fórumokon folyamatos a hagyományőrzés-néprajz-kulturális örökségvédelem területén.
2019-2021 között óvodákban és iskolákban tartott interaktív népviseleti
bemutatókat, valamint hagyományos népi mesterségek bemutatóit. Ezt tanórák, nyílt szakköri
napok,  Erzsébet-táborok  és  egyéb  szervezett  csoportos  bemutatók  alkalmával  tudták  a
közönséghez közel vinni.
Az egyesület Pogányszentpéter, Bajcsy- Zs. utca 17. szám alatt „KINCSESHÁZ” néven egy
nagyon gazdag néprajzi tárgyi gyűjteményt mutat be, egy régi parasztporta épületegyüttesében. A
gyűjtemény civil adományozóktól származik. Kiemelkedő a belső- somogyi viseleteket bemutató
kiállításuk. Itt őrzik az 1500-as évek végén megsemmisült pogányszentpéteri pálos kolostor 2017-
2019  között  feltárt  kőépület  maradványait.  Innen  indul  a  kolostor  romhoz  a  helyi  Mária  –
zarándokútvonal.

Kéz a Kézben a Faluért Egyesület
Az Egyesület 2019. november 23. -án alakult 15 taggal. 
 Céljaik:
– A település vonzerejének erősítés a köztudatban megerősíteni a falu nevét. 
– A közösségi élet fellendítése, közösségi programok szervezése.
– A település fejlődése, a fiatalok helyben tartása.
– A turizmus elősegítése, támogatása.
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– Hagyományteremtés.
– Környezeti értékeink megóvása.
– A gyermekek és fiatalok környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelése.
– A biztonságos közlekedés segítése.
Egyesület tevékenységi területei átöleli a településen élő lakosok mindennapjait.
Céljuk a lakosság és az Önkormányzat támogatásával és együttműködésével, szebbé, élhetőbbé és
vonzóbbá tenni Pogányszentpétert.

 2020. évben végzett tevékenységeik
– Március 15. -ére emléktáblát helyeztek ki a 1448-as nemzetőreik tiszteletére. A községben ma is
sok  leszármazottjuk  él,  akik  a  község  lakosaival  közösen  anyagilag  is  támogatták  ezt  a
tevékenységet.
– Augusztusban a falunapon nagyon jól szerepelt az egyesület, a főzőversenyen első helyezést ért
el.
– Szeptemberben szalmabálákra ültetett emberfigurákat Misit és Rozit alkottak a falu közepén, a
gyalogosátkelőhöz. Felhívva a figyelmet az autósoknak a gyalogos átkelő hely előtti lassításra. 
– Ádventre készülve a falu több pontját díszíttették fel. Községháza előtt egy ablakkeret, az orvosi
rendelőnél  egy  nagy  csillag,  a  buszmegállónál  egy  hóember,  hatalmas  manó,  feldíszített
karácsonyfa várta az arra járókat. 
– Sofia Dekor Nagykanizsa Nagykereskedés adománya a helyi óvodának a 40 db karácsonyfadísz
tette szebbé az ünnepet.

A 2021. év is aktív volt az egyesület számára
– Március 15. ünneplése a pandémia miatt meghiúsult.
– Húsvétra viszont feldíszítették a falut.
– Gyermeknapon kincsvadászatot szerveztek a gyermekeknek.
– Társadalmi munkában játszótér átépítést, temető kerítés festést, óvoda takarítást vállaltak fel. 
– Augusztusban ismét a Falunapi rendezvényen szerepeltek.
– Szeptembertől az általuk komponált Misi és Rozi, piros kerékpárral vigyázták a gyalogos átkelő
helyen áthaladókat.
– A falu télapója is az egyesület oszlopos tagja volt.
– A karácsonyt az átvetni koszorú készítéssel és ünnepléssel várták, majd ismét a közösségnek
köszönhetően  grincsfával,  rénszarvassal,  kellemes  ünnepeket  felirattal  és  téli  díszekkel
pompázhatott a község.

Egyházak

Római Katolikus egyház: 
Szűz  Mária  neve  kápolna  Pogányszentpéter  Bajcsy  Zsilinszky  Endre  u.  58.  A  kápolna  2010
felújított, ingyenes parkolóval. Vasárnaponként 10. 30 órakor keddenként télen 17 órakor, nyáron
19 órakor várja szentmisével az Iharosberényi plébánia plébánosa. 

Evangélikus egyház:
Pogányszentpéteri Evangélikus Leányegyházközség temploma, Pogányszentpéter Dózsa u.41. A
templom  1822  évben  épült.  Istentisztelet:  Parkolási  lehetőség  ingyenes.  Lelkész  Hivatal:
Iharosberény Rákóczi u. 9.

Infrastruktúra 

Helyi közutak
Az  önkormányzat  6,2  km  belterületi  úthálózat  tulajdonosa,  melyből  a  kiépített  4,5  km.  A
belterületi utak nagy részben megfelelő burkolattal vannak ellátva, sajnos megfelelő vastagságú

           1



aljzat hiányában nem alkalmasak nehéz gépjárműforgalom lebonyolítására. A mezőgazdasági és
egyéb  teherjárművek,  valamint  az  elmúlt  évek  csapadékos  időjárása  az  utak  állagromlását
eredményezte. 
2022. évben az 1,7  km Dózsa György út a Magyar Falu Program pályázati 32.044.794 forint
forrásából lesz felújítva. 

Vízelvezetési-és árokrendszerek
A  település  változatos  domborzati  képet  mutat.  A  kötött  agyagtalajok  szelvényesen  meg-
megcsúsznak  a  15%-nál  nagyobb  lejtőszögű  emelkedők  miatt.  A  települési  gravitációs
mélypontokon  vannak  a  járdák  és  utak  találkozási  pontjai.  Így  a  vízelvezetésre  és  az
árokrendszerek  karbantartására  fokozott  hangsúlyt  kell  fektetni.  A  környező  halastavak
túltöltöttek, így a beléjük vezető gyűjtőárkok már nem igazán funkcionálnak. A mélyebben fekvő
telkeknél gyakori a belvíz. A belterületen a lakosság a bejáratait nem megfelelően alakította ki,
gyakran megfelelő vízelvezető gyűrű nélkül betonozták le a kapubejárókat, így a szikkasztó árkok
csak szakaszosan tehermentesítik a közlekedő utakat a vízelfolyásoktól. Átfogó belvíz-elvezetési
tervet kell kidolgozni, összhangba kell a helyi építési és területrendezési tervekkel hozni. 
Pályázati forrás igénylése folyamatban van. 
 
Vízmű
A település 1960. óta rendelkezik önkormányzat saját tulajdonát képező vízművel. A Dél –Zalai
Vízmű  Zrt.  az  üzemeltető.  A  vízmű  és  a  vezetékrendszer  elavult  technológiájú,  folyamatos
karbantartás  és javítás  ellenére  is  állandóan gondot  okoz a víz  kiemelten  nagy vastartalma és
mechanikai szennyezettsége. A víznyomás szabályozása sem mindig megoldott. 
Pályázati forrásokat keressük a vízbázis és a vízhálózat védelmére és felújítására. 

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége: 5,7 km. Szennyvízhálózatra  rákötött  lakások száma:
110 lakás. Szolgáltató: Dél- zalai Víz és Csatornamű Zrt. A lakosok 66%-a rákötött a csatornára,
ezzel  jelentősen  csökkent  a  közterületre  kivezetett  szennyvíz  mennyisége.  Javult  a  falu
közegészségügyi szintje. 

Közvilágítás 
A  település  teljes  belterületén  kiépült  a  közvilágítás.  Új  igény  jelentkezik  2  db  lámpatest
kiépítésével  a  Bajcsy-köz  új  épületeihez.  Nincs  megoldva  a  sportpályához  vezető  gyalogút
megvilágítása.  Igény  van  a  Millenniumi  park  közvilágítással  való  ellátására  is.  Folyamatosan
pályázunk  a  szolgáltatóval  együtt  az  energiatakarékos  fényforrásokra  való  átállásra.  Az
önkormányzatnak jelentős anyagi megterhelést  jelent,  a település utcáinak és tereinek, éjszakai
világításának biztosítása. 
2021 évben 400 ezer forint önerőből 13 lámpatest  + 2 került beépítve a közvilágításhoz.

Vezetékes gázt fogyasztó háztartás: 25 lakás. Szolgáltató: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Bp. a földgázt inkább csak főzéshez használja a lakosság, mert fűtésnél nagyon magas a gázos
készülékek  rezsije.  A  palackos  gázt  a  Purina  takarmányforgalmazói  hálózat  szerdai
munkanapokon megrendelésre házhoz szállítja.

A szilárd hulladék kezelését és elszállítását a Netta-Pannónia Zrt. végzi heti ürítési gyakorisággal.
A településen  a szelektív  gyűjtősziget  is  üzemel  2010 óta.  Megjelent  a komposztálás  is,  mint
alternatív  hulladékfeldolgozás.  A  településen  a  háziállatok  tartásának  jelentős  csökkenésével,
kevesebb háztáji művelésével párhuzamosan, csökken a bio-hulladék mennyisége. 

2016  júliusától  a  kéményseprési  közszolgáltatást  a  településen  a  Somogy  Megyei
Katasztrófavédelmi Hatóság látja el.
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A településen mindhárom mobil szolgáltató hálózata működik, a vezetékes telefont a Telekom és
utóbbi időben a ZNET Telekom Zrt, illetve a Gelka–Hírtech Kft. szolgáltatja. Jelenleg körülbelül
110 lakóházban érhető el. 2018 évben kiépült a kistérségi szintű optikai kábeles internetrendszer
mely nagyobb sávszélességen teszi lehetővé a TV- Internet-telefon szolgáltatások elérhetőségét. A
községi könyvtár ingyenes közösségi WIFI pont.

Demográfia 
A csurgói kistérség 496 km2-es területével Somogy megye egyik legkisebb statisztikai térsége a tíz
közül. A dél-dunántúli régiónak 3,5% -át, a megye területének 8,2% -át öleli fel. A megye egyik
legritkábban lakott kistérsége. A lakosság száma  Pogányszentpéteren évek óta stagnál, melynek
oka  a  születések  számának  kis  mértéke,  a  sok  idős  korú,  valamint  a  kedvezőtlen  szociális
viszonyok és a munkalehetőségek csekély száma miatti elvándorlás. Az Európai Unió népsűrűségi
kategóriái szerint az elnéptelenedéssel veszélyeztetett területnek minősül az, ahol a népsűrűség az
országos átlag  50% -a vagy kevesebb,  és folyamatos  a  népességfogyás.  Ez alapján  a Csurgói
kistérség  is  a  veszélyeztetett  területek  közé  tartozik.  A  térség  öregedése  jelentős  mértékben
emelkedik, a népességfogyás 10% feletti értéken van. 
A roma lakosok korfája  eltér  a  kistérség lakosságára általában jellemzőktől.  A roma lakosság
körében ugyanis alacsonyabb az idősek száma, melynek oka a cigány lakosok rossz egészségi
állapota  és  az  ebből  következő  magas  halálozási  arány.  Az  ellátórendszer  kiépítése  során
figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a roma lakosok körében a biológiai és a szociális életkor
házasságkötés, családalapítás, öregség értelmezése eltérő. A migráció a roma kisebbség körében
gyakoribb,  mint  a  kistérség  egyéb  lakosainak  vonatkozásában.  Újabb  népességmozgás  a
munkavállalási célú ideiglenes vagy végleges elvándorlás. 2014 után ugrásszerűen megnövekedett
az aktív korú munkaképes fiatalok és középkorúak külföldre vándorlása. Eleinte csak időszakosan.
2018-ra már többen a családjukat is kiköltöztették valamelyik munkahelyet és tartós megélhetést
biztosító  európai  államba.  Nagy a  valószínűsége,  hogy ők már  nem telepednek  vissza.  Ezzel
nemcsak  a  helyi  lakosságszám  csökken,  hanem  az  óvodák  és  iskolák  gyereklétszáma  is
folyamatosan csökken. Mindez rengeteg infrastrukturális fenntartási problémához vezet a Csurgói
Kistérségben. 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év Változás

2015 494 bázis év

2016 486 98,38%

2017 480 98,77%

2018 475 98,96%

2019 466 98,11%

2020 -

Fő
(TS 001)

n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR



Pogányszentpéter /Központi  Statisztikai  Hivatal  (KSH)/Települési  T-STAR  és  egyéb
adatok/2020/Terület, népesség/Lakónépesség Lakónépesség (dec. 31.), 2020 évben (463 fő) Ezt a
bázis évvel 2015 évtől (494 fő) összehasonlítva látható a 93,70% -os fogyás. Viszont, ha a 2019
évet vesszük figyelembe a 2020 évhez 99,35% csupán. Tehát a statisztikai jellemzőket tekintve a
lakosság létszáma ugyan fogyóban van, de nem mondható ugrásszerűnek.

A lakosság 26,4% -a gyermekkorú 0- 18 év közötti, akik kiemelt figyelmet igényelnek a jövőjük
megalapozásához.  A  korai  fejlesztés,  a  tudatos  egészségközpontú  nevelés,  az  irányított
szemléletformálás  ebben az  életszakaszban  a  leghatékonyabb.  Az ebben az életkorban történő
bevésődések  (életmód,  mozgás,  étkezés,  szemléletmód,  értékrend,  stb)  már  később  nagyon
nehezen módosíthatóak.
A lakosság 65%-a az aktív korú a 18 és 64 év közötti korosztály, ők képezik a munkaerőpiacon
lévők többségét. A munkaerőpiac a munkaerő adásvételével kapcsolatos közgazdasági értelemben
vett  piac. Az eladók (kínálat) a munkát keresők, aminek az összessége a munkaerő-kínálat.  A
vevők (kereslet) a munkaerőt kereső munkaadók, aminek az összessége a munkaerő-kereslet. A
munkaerő-kereslet  és  kínálat  közötti  különbség  a  munkaerőhiány  vagy  a  munkaerő-felesleg
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(munkanélküliség). A munkaerőhiány előnyös a munkavállalók számára. A munkaerő-felesleg a
vevőknek  kedvez.  A  munkaerőpiac  az  egyes  szakmák,  foglalkozási  ágak  és  térségek  szerint
további részpiacokra bontható. Pogányszentpétert munkaerő kínálat jellemzi, kevés a kínálat és a
környékbeli lehetőségek is szűkösek. Főleg, hogy a munkát keresők legtöbbje alacsony iskolai
végzettségű. A 2018 évben állandó népesség korcsoportok szerint statisztikai  mutatóin látható,
hogy 65 éves korig a nők vannak többségben. A 65 éven felüliknél viszont ez az arány megfordul.
Jelentősen csökken a férfiak száma amelyből arra lehet következtetni, hogy ezt a kort kevesebb
férfi  éri  el,  mind  nő.  Ezen  tendencia  javítása  érdekében  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  az
egészségprevencióra a lakosság minél nagyobb számú bevonásával (egészségnapok, szűrőbuszok,
felvilágosító  előadások,  stb  szervezése,  egészséges  életmód  népszerűsítése).  Kiemelt figyelmet
kell  fordítani  a  férfi  lakosságot  érintő  egészségügyi  szűrővizsgálatok  szervezésére,  mert  náluk
nagyobb arányú a korai  mortalitás,  sokkal  súlyosabb egészségügyi  állapotban jutnak el orvosi
kezelésre, mint a nők.

 

Az öregedési index a bázisévhez viszonyítva folyamatosan öregedést mutat. 2015 évben 63,44%
az öregedési index, tehát a 0-14 évesek arányához képest folyamatosan növekszik a 65 év felettiek
aránya. 2020 évben 77,01% az öregedési index, mert a 65 éven felüliek száma 67 a 0-14 évesek
száma 87. 
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Az esélyegyenlőség szempontjából a fiatalodó népességszerkezet elérése kiemelten fontos. Ennek
érdekében a az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekes családokra és a
nőkre.  Természetesen  ez  nem  azt  jelenti,  hogy  az  idősebb  korosztály  nem  igényel  fokozott
figyelmet  különösen  azért,  mert  az  egyedüllét  és  idős  korral  járó  multimorbiditás,  mérsékelt
inmobilitás,  inaktivitás,  inkontinencia,  instabilitás,  intellektuális  hanyatlás,  iatrogénia,  elég
nagyszámú időskorú lakosra jellemző. 

A  községben  2015-ig  a  bevándorlás  volt  a  jellemző. A  2016  évben  viszont  az  elvándorlás
növekedett ugyanennyi százalékkal. 

A  faluba  bevándorlás  okai:  olcsóbb  lakáshoz  jutás,  (zömmel  a  közeli  városokból  kiköltöző,
megélhetésükben  veszélyeztetettek  jelennek  meg  ezáltal  a  községben),valamint  a  már  inaktív
városi nyugdíjasok cserélik le városi lakásaikat egy élhetőbb falusi környezetre. A környékbeli
falukból fiatal családosok közül is beköltöztek amiatt, hogy közelebb van a városi munkahely. 
A  Falusi  Családi  Otthonteremtés  (  továbbiakban:  CSOK)  ez  idáig  6  család  számára  adott
lehetőséget.
Elvándorlás egyrészt a környékbeli városokba, másrészt külföldre költöznek. Kisebb hányadban
jelennek meg a családi állapot változással járó lakhelyváltoztatások (házasságkötés, válás, stb.) 
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Az oda és elvándorlási mutatók azonban csak hozzávetőlegesen pontosak, mivel több olyan család
van a településen, akik a lakcímkártyájukkal átjelentkeztek a szomszédos Nagykanizsára a jobb
egészségügyi  ellátás,  oktatási  intézményi  ellátás  vagy  munkahely  miatt,  de  a  valóságban
életvitelszerűen ma Pogányszentpéteren laknak. 
Másrészt a roma családok mozgása éven belül is változó (etnikai hátterük és hagyományaik miatt
ez természetesnek mondható. Sokszor költöznek, egy-egy családnál 3-6 kisgyermek is él. Így egy
ekkora család  oda vagy visszaköltözése  egy kisebb lélekszámú faluban nagyszámú statisztikai
mozgást okoz. Az elvándorlás azonban ezek ellenére is folyamatos, mértéke valamivel nagyobb,
mint a bevándorlás. 

A természetes  szaporodás tekintetében Pogányszentpéter  statisztikai  képe 2015 bázis évben az
élve születések száma 10,30%, tehát emelkedett a halálozási számhoz viszonyítva. Ez a statisztikai
jellemző 2019 évben a viszályára fordult és a halálozás -6,38%. Tehát ebben az évben a halálozási
szám növekedett az élve születéshez képest. 
A  születésszám  növelése,  a  gyermekvállalás  ösztönzése,  elősegítése  elsősorban  állami
beavatkozást  igényel  (lakástámogatás,  CSOK,  ingyenes  gyermekétkeztetés,  ingyenes  oktatás,
ösztöndíjrendszer,  családi  adókedvezmények,  egyéb  szociális  támogatások)  De  a  helyi
önkormányzatok  is  tehetnek  intézkedéseket  a  fiatal  családosok  letelepedése  és  a  nagyobb
gyermekvállalási  kedv  érdekében. Ilyen családbaráthoz igazított  helyi rendeletek,  intézkedések.
Továbbá a tiszta környezet,  a befogadó közösség, a jó közbiztonság, a kiépített  infrastruktúra,
elfogadható ingatlan árak, megfelelő szintű és könnyen elérhető közszolgáltatások. 
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Értékeink, küldetésünk

Pogányszentpéter község önkormányzatának jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés küldetése az,
hogy  a  rendelkezésre  álló  adatok,  dokumentumok  alapján  feltérképezze  a  község  problémáit,
lakóinak szükségleteit, lehetőségeit. A kidolgozott stratégiákkal és beavatkozásokkal a közösségek
a  legfontosabb  szükségleteinek  megfelelő  szolgáltatásokhoz  jussanak,  hogy  minél  jobban
elkerülhetők legyenek a társadalmi kirekesztetettség alapjául szolgáló okok.
Az elemzés öt területre koncentrál: 
lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, szociális- és közszolgáltatások. 

Értékeink: 
Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve: a közszolgáltatások működésében meg kell
előzni az állampolgárok hátrányos megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a
lakosok bárminemű faj,  szín,  nem,  nyelv,  vallás,  politikai  vagy más  vélemény,  nemzeti  vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára.
Az  emberi  méltóság  tiszteletben  tartása: Az  állampolgárok  emberi  értékük,  méltóságuk,
egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, érdekeiket figyelembe véve olyan körülményeket és
légkört kell  kialakítani,  melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését
szolgálják.
Szolidaritás: A  társadalom  számára  minden  állampolgár  egyformán  értékes,  ezért  a  község
minden közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a
hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi  integrációját,  foglalkoztatási  és  érvényesülési
lehetőségeit.  A  rászoruló  embernek  megfelelő  hozzáférést  kell  biztosítani  az  erőforrásokhoz,
szolgáltatásokhoz abból a célból, hogy Ő maga is el tudja végezni feladatait, meg tudjon birkózni
a nehézségekkel.
Méltányosság  és  rugalmas  ellátás: A  megkülönböztetés  tilalma  nem  old  fel  minden  létező
egyenlőtlenséget.  Olyan pozitív  méltányos és rugalmas intézkedéseket  kell  kidolgozni,  melyek
elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Pogányszentpéter település  Önkormányzata  az  Esélyegyenlőségi  Program  elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
a diszkriminációmentességet, 
szegregációmentességet,
a  foglalkoztatás,  a  szociális  biztonság,  az  egészségügy,  az  oktatás  és  a  lakhatás  területén  a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák
komplex  kezelésre  szolgáló  (más  települési  programokkal  összehangolt)  intézkedési  terv
megalkotása,  a  helyben  érintett  szereplők  bevonásával,  szükség  szerint  a  települések  közötti
együttműködések kialakításával.
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A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített,  esélyegyenlőségi  szempontból  fókuszban  lévő  célcsoportokba  tartozók  számát  és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett  célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni  a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit,  azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk  a  helyzetelemzésre  építve  olyan  beavatkozások  részletes  tervezése,  amelyek  konkrét
elmozdulásokat  eredményeznek  az  esélyegyenlőségi  célcsoportokhoz  tartozók  helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén  célként  határozzuk  meg  annak  az  együttműködési  rendszernek  a  felállítását,  amely  a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés,  kiigazítás  támogató  strukturális  rendszerét,  vagyis  a  HEP  Fórumot  és  a  hozzá
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A HEP jelentősége
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási  stratégia  településszintű  megvalósításának alapegységei,
hanem  fontos  szerepet  töltenek  be  a  kormányzati  konzultációs  rendszerben  azzal,  hogy
megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez
történő  csatlakozásra  és  fordított  irányban  az  alulról  felfelé  történő  információáramlásban  is
lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények
megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan
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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

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.”
A helyi  esélyegyenlőségi  program elkészítését  az  egyenlő  bánásmódról  és  az esélyegyenlőség
előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  törvény  (továbbiakban:  Ebktv.)  előírásai  alapján
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

 a  helyi  esélyegyenlőségi  programok elkészítésének  szabályairól  és  az  esélyegyenlőségi
mentorokról”  szóló  321/2011.  (XII.27.)  Korm.  rendelet  „2.  A  helyi  esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása

 a  Belügyminisztérium  honlapján  megjelent  „MÓDSZERTANI  ÚTMUTATÓ a  helyi
esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szempontjaihoz  és  a  program
felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 

 a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
(továbbiakban: Mötv.)

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

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)

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

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény

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

előírásaira.

2. Stratégiai környezet bemutatása

A felzárkózás  politika  alapdokumentumaként  Magyarország  Kormánya  2011-ben fogadta  el  a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben
annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.)
Korm. hat.] 2021-ben elkészült  a  Magyar Nemzeti  Társadalmi Felzárkózási  Stratégia 2030
(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait. 

Új Roma Stratégia(2019-2030) 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021) 
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024)
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi
szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek. 

A  helyi  felzárkózás  politika  tervezési  alapjaként  épít  a  HEP-ekre  a  Pénzügyminisztérium
összefogásában  készült  Nemzeti  Fejlesztés  2030,  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési
Koncepció is. 

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és
a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

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

(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció stb.)

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2019-  2024  Gazdasági
Programja:

„Pogányszentpéter község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények:

 a kormányzat gazdaságpolitikája,
 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
 nemzeti és EU-s pályázati források,
 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
 az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
 a polgármesteri program, 
 a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai, 
 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.

A gazdasági program

Stratégiai célkitűzések:

 Alapvető stratégiai célkitűzés, a település népességmegtartó képességének, a fenntartható
fejlődésnek a biztosítása.

 Ennek érdekében törekedni kell,  a település infrastruktúrájának fejlesztésére,  a lakosság
közérzet javító igényeinek kielégítésére.

 A közmunka, Start munkaprogram lehetőségeinek biztosításával, tovább kell csökkenteni a
munkanélküliséget,  a  növénytermesztést  folytatni,  állattenyésztéssel  bővíteni  a  termelés
struktúrát, és szakipari munkacsoportot létrehozni.

 A Képviselő-testület feladata, hogy tovább erősítse, a kapcsolatot a civil szervezetekkel,
működésükhöz,  a  rendelkezésre  álló  lehetőségek  szerint  támogatást  nyújtson,  hogy
pályázati lehetőségeik kihasználásával, aktívabb tevékenységet folytathassanak.

 Bővíteni  kell,  a  fiatalok  művelődési,  sportolási  és  szórakozási  lehetőségeit.  
Szinten kell tartani az idősgondozást.

 Kiemelt feladatként kell  kezelni,  a pályázati  lehetőségek kihasználásával,  az egészséges
ivóvízbázis kiépítést, a közvilágítás teljes körűvé tételt belterületen, az út- és járdaépítést,
és  a  belvízvédelmi  rendszerek  (árkok,  csatornák)  karbantartását.  
Biztosítani kell folyamatosan, a nem szilárd burkolatú utak járhatóságát.

 A meglévő ingatlanvagyon állapotának megőrzése érdekében, folyamatosan el kell végezni
a szükséges felújítási, karbantartási munkákat.
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 A továbbiakban is ki kell használni a község számára elérhető pályázati lehetőséget.

Felújítási feladatok, fejlesztési célkitűzések:

 Az önkormányzati tulajdonú épületek és egyéb vagyontárgyak folyamatos, szükség szerinti
felújítását biztosítani kell, széles körű pályázati források igénybe vételével.

 A ciklus éveiben, a következő felújítások megvalósítása szükségesek:
 Az óvoda épületének energetikai korszerűsítése (nyílászárók cseréje, homlokzatszigetelés,

fűtés korszerűsítés, födémszigetelés, javítás, napelem létesítése, gázkazán beszerzése).
 A  polgármesteri  hivatal  épületének  tetőszerkezeti  és  külső  burkolati  javítása,  az

akadálymentesítés megoldása.
 Az  orvosi  rendelő-védőnői  rendelő  akadálymentesítése,  a  vizesblokk  felújítása,fűtés

korszerűsítése.
 Sportöltöző állagmegóvása a Sporttelepén.
 Az önkormányzati  tulajdonú  vízmű telepen  új  szűrőrendszer  kialakítása,  a  csőrendszer

felújítása,
 Csatorna átemelő szivattyúk folyamatos karbantartása, cseréje.
 Közvilágítás  energiahatékonysági  korszerűsítése,  közvilágítással  nem  rendelkező

belterületi közterületeken közvilágítás kiépítése. Bajcsy közben elsődlegesen.
 Az önfenntartó képesség biztosításához szükséges egyéb épületek kialakítása.”

Pogányszentpéter  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  9/2006.(XI.13.)  Helyi  Építési
szabályzata

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  8/2017  (VII.  24.)
önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az
egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Inke Központú Mikrotérségi Társulási Megállapodás 
Pogányszentpéter Község a személyes gondoskodás keretében az 1993. évi III. törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról 
57.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja,  étkeztetés,  d)  pontja,  házi  segítségnyújtás  alapellátást  a
közigazgatásilag együtt működő négy településsel mikrotérségi társulás keretében látja el.

Étkeztetés keretein belül gondoskodik azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább egyszeri
meleg étkezéséről, akik önmaguknak és eltartottjaiknak azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani. Étkezésben részesíti azt az eltartottat is, aki kora vagy egészségügyi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedély betegsége miatt, az étkeztetéséről más módon nem
tud gondoskodni, továbbá az ellátási területén tartózkodó hajléktalan személyt. Az igénybevétel
jogosultságát  a  mindenkor  hatályos  Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  a  szociális
ellátásáról helyi szabályozásáról szóló hatályos rendelete szabályozza. A közétkeztetést Atroplusz
Szolgáltatási  és Közétkeztetési  Kft. végzi a helyi általános iskola konyháján, amit 2016 év óta
bérel.  Házi segítségnyújtás  keretein belül gondoskodik azokról az időskorú személyekről,  akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Továbbá,
gondoskodik még azok ellátásáról, akik pszichiátriai, szenvedély betegek, fogyatékos személyek,
és állapotukból adódóan önmaguk ellátására képesek, de ehhez segítséget igényelnek. Azokról az
egészségügyi  állapotuk miatt  rászoruló  személyekről,  akik  igénylik  és  gondozási  szükségletük
miatt jogosultak erre az ellátási formára, illetve azokról, akik bentlakásos intézményi elhelyezésre
várakoznak. 
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Csurgó Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Megállapodás
Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Csurgói  Többcélú  Kistérségi
Társulás  tagja.  Így  a  fogyatékkal  élők  nappali  ellátását,  család  és  gyermekvédelmet,  orvosi
ügyeletet, gyógypedagógiai szakszolgálatot a társulás tagjaként látja el. 
A társulás vállalta, hogy gondoskodik a területén lévő önkormányzatoknál az 1993. évi LXXIX.
Törvény  20  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontja  szerinti  intézmények  hatékonyabb  működésének
szervezéséről,  az  intézményekben  folyó  nevelés-oktatás  színvonalának  javításáról,  valamint  e
törvény 34. § e) és h) pontjában meghatározott  szakszolgálati  feladatok ellátásáról  (logopédia,
gyógytestnevelés). 

Szociális és gyermekjóléti alapellátás 
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás a települési önkormányzatok kötelez szociális feladataiban
fenntartja és működteti a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

 Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás a  jogosultak  részére  0-24  óráig  tartó  ügyeleti
tevékenységet jelent. A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt  rászoruló,  a  segélyhívó  készülék  megfelelő  használatára  képes  időskorú  vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

 Családsegítés a  szociális,  életvezetési  és  mentálhigiénés  tanácsadást,  az  anyagi
nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás  megszervezésében nyújt.  Továbbá a családgondozást,
így  a  családban  jelentkező  működési  zavarok,  illetve  konfliktusok  megoldásának
elősegítését végzi. Közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést  lát  el.  A  tartós  munkanélküliek,  a  fiatal  munkanélküliek,  az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai  betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
látja el. 

 Kríziskezelést,  valamint  a  nehéz  élethelyzetben  élő  családokat  segítő  szolgáltatásokat
végez. 

 Gyermekjóléti  szolgálat feladatai  a  gyermek  családban  nevelkedésének  elősegítése,  a
gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése  érdekében  a  gyermek  igényeinek  és
szükségleteinek  megfelelő  önálló  egyéni  és  csoportos  speciális  szolgáltatásokat,
programokat nyújt, amelynek keretében biztosít kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében
közvetítői  eljárást,  gyermekvédelmi  jelzőrendszeri  készenléti  szolgálatot,  jogi
tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, családi
döntéshozó konferenciát. 

 Gyermekvédelmi  gondoskodás keretébe  tartozó  hatósági  intézkedésekhez  kapcsolódó  a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében kezdeményezi a
gyermek  védelembe  vételét  vagy  súlyosabb  fokú  veszélyeztetettség  esetén  a  gyermek
ideiglenes  hatályú  elhelyezését,  nevelésbe  vételét.  Javaslatot  készít  a  veszélyeztetettség
mértékének  megfelelően  a  gyermek  védelembe  vételére,  illetve  a  családi  pótlék
természetbeni  formában  történő  nyújtására,  a  gyermek  tankötelezettsége  teljesítésének
előmozdítására,  a gyermek családjából  történő kiemelésére,  a leendő gondozási helyére
vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére,
elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére. 
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Egészségügyi ellátása 
A társulás gondoskodik az 1997. évi CLVII. Törvény 93. § -ban meghatározott ügyeleti ellátás
központi  ügyeleti  formában történő működtetéséről.  Az ellátás  biztosítását  a  Csurgó Kistérség
körzetközpontjában kialakított önálló szervezet működtetésével oldja meg. 

A kistérségben az egészségügyi feladatok közül többcélú társulás általi feladat a hétvégi és hétközi
orvosi ügyelet ellátása.

Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit  kft. Csurgói Kistérségi  Járóbeteg –
Szakellátó Központ, az ügyeleten túl a következő szakrendelések közül a legtöbb heti egy-két
alkalommal  vehetők  igénybe:  Reumatológia  és  Fizikoterápia,  Ortopédia,  Fül  –  orr  gégészet,
Urológia,  Pszichiátria,  Szülészet  és  nőgyógyászat,  Szemészet,  Sebészet,  Csecsemő  és
gyermekgyógyászat,  Bőrgyógyászat,  Neurológia,  Belgyógyászat  és  diabetológia,  Kardiológia,
Gyógytornász, Gyógymasszázs, Röntgen, Ultrahang, Labor. 

Csurgói Napsugár Szociális Intézmény 
A fogyatékkal  élők  nappali  ellátása  elsősorban  a  saját  otthonukban  élő,  harmadik  életévüket
betöltött  (azt  követen minden korosztály)  önkiszolgálásra  részben képes  vagy önellátásra  nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a
napközbeni  tartózkodásra,  társas  kapcsolatok  létesítésére,  valamint  az  alapvető  higiéniai
szükségleteik  kielégítésére,  továbbá  igény  szerint  megszervezi  az  ellátottak  napközbeni
étkeztetését.  Az  intézmény  biztosítja  az  alapvető  szükségletek  kielégítéséhez  szükséges
szolgáltatásokat.  Az  ellátást  igénybe  vevők  speciális  szükségleteinek  megfelelő  szolgáltatások
elérhetőségének megkönnyítését. Egyéni igény szerint napi egyszeri meleg étkezést, illetve tízórai,
uzsonna  elfogyasztásának  lehetőségét.  Egyéni  és  csoportos  foglalkoztató  és  rehabilitációs
programok  szervezésében  való  részvétel,  önsegítő  csoportok  támogatása,  készség-  és
képességfejlesztés  megszervezését.  Az  életkori  sajátosságaiknak  megfelelő  tartalmi  elemek
kiválasztását.  Segítségnyújtást  a  környezettel  való  kapcsolattartásban,  a  fogyatékos  ember  én
tudatának  megerősítését.  Információs  hálózat  működtetését.  Érdekképviseleti  szervekkel  való
kapcsolattartást.  Segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását.  Gyógyászati  segédeszközhöz való
hozzájutás  segítését.  A közösségi,  a  kulturális  és  a  szabadidős  programokban  való  egyenjogú
részvétel  elősegítését.  A  társadalmi  integráció  elősegítését.  Jelnyelvi  tolmács  elérhetőségének
biztosítását.  Munkavállalást,  munkavégzést,  képzést  segítő  szolgáltatások  hozzáférésének
megteremtését.  A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága
jellegének  megfelelő  egészségügyi,  szociális  ellátásokhoz  való  hozzájutás  biztosítását.  A
fogyatékos  személyek  iránti  társadalmi  szemlélet  megváltoztatásában  közreműködést.  Az
intézményben  lévő  kliens  testi  és  lelki  egyensúlyának  biztosítását,  megőrzését.  Kulturális
műsorok, rendezvények, kiállítások szervezését, lebonyolítását. 

Bűnmegelőzési  program is  Csurgói  kistérség  valamennyi  települését  magába  foglaló
dokumentuma településenkénti elérni kívánt célokat tartalmazza. Alapvető célja az áldozattá válás
megelőzése. 
A társulás  településein  a  szociális  helyzet  kedvezőtlen  képet  mutat.  A rendszerváltást  követő
átrendeződések  a  térséget  hátrányosan  érintették,  a  mezőgazdasági  foglalkoztatás  megszűnt,
ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma. Az utóbbi években azonban az agrárágazat eltartó
képessége  nő,  szaporodnak  a  családi  vállalkozások,  tért  hódít  az  erdőgazdálkodás,
ültetvénygazdálkodás.  A jól  szervezett  tömegközlekedés  miatt  az  aktívak  nagy  része  a  közeli
városokban  talál  munkát.  Helyben  néhány  kereskedelmi  szolgáltató  vállalkozás  indult,  de  az
iparosodás elmaradt, csak néhány kisebb ipari vállalkozás működik A Csurgó kistérség alapvető
szükséglete  a  regionális,  országos,  uniós  területfejlesztési  koncepcióhoz  egyaránt  illeszkedő
kistérségi  fejlesztési  koncepció  megalkotása,  valamint  a  koncepcióba  foglalt  elképzelések
(projektek) kidolgozásának egységesítése. 
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2.3  A  települési  önkormányzat  rendelkezésére  álló,  az  esélyegyenlőség  szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzéshez felhasznált adatok és információk gyűjtése többféle módszerrel történt. A
vonatkozó jogszabályok,  törvényi rendelkezések figyelem bevételét  követően az önkormányzat
rendeletei,  határozatai,  elkészült  koncepciói,  valamint  dokumentumai kerültek feldolgozásra.  A
HEP elkészítéséhez  szükséges  információk  többségében rendelkezésre  álltak.  Vannak azonban
olyan  területek,  amelyről  az  információszerzés,  adatgyűjtés  nehézségbe  ütközött,  mint  pl.  a
fogyatékos személyek vagy időskorúak foglalkoztatása, a felnőtt oktatásban résztvevők száma. A
romákra  vonatkozó adat  szenzitív  adatnak minősül,  ezért  azokat  nyilvántartani  nem lehet.  Az
adatgyűjtés elsősorban az Országos Területfejlesztési  és Területrendezési Információs Rendszer
2008-2020.  évre  vonatkozóadatokat  tartalmazó  adatbázisára  épült,  mely  kiegészült  az
Önkormányzat  helyi  adatgyűjtése  során  szerzett  információkkal.  Az  adatgyűjtésnél  az  alábbi
adatbázisok nyújtottak segítséget:

 KSH – népszámlálási adatok,  
 KSH - TeIR- KSH területi adatok rendszere,
 KSH - TeIR – Szociális Ágazat adatai (MÁK),
 KSH - TeIR- Önkormányzati adatok, 
 Önkormányzaton belüli saját adatgyűjtés,
 Civil szervezetek és egyéb szervek adatszolgáltatása,
 Iharosberény Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartása,

A  Képviselő-testület  a  helyi  szabályozási  tevékenysége  során  az  esélyegyenlőségi
szempontokat is figyelembe veszi, ezek alapján alkotja rendeleteit. 

 Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  5/2021.  (VII.  14.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  1/2017.(I.20.)
önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

 Pogányszentpéter  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2009.  (IX.3)  számú
rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Alacsony  szinten  van  Magyarországon  a  mélyszegénységben  élők  száma,  legalábbis  a  KSH
életszínvonal-felmérése  alapján.  Az  adatok  mélyére  nézve  azonban  már  nem  ennyire  szép  a
helyzet. 
Évek óta viszonylag alacsony szinten, 110 ezer fő környékén alakul a mélyszegénységben élők
száma Magyarországon. Ez komoly eredmény ahhoz képest, hogy tíz évvel ezelőtt még 400-500
ezer embert  számlált  a Központi  Statisztikai  Hivatal.  Némi turpisságot gyaníthatunk,  ha abból
indulunk ki, hogy az elmúlt két-három évben jelentősen nőttek a jövedelmek, ennek ellenére nem
javultak tovább a folyamatok. 

Forrás: KSH

Hogy megértsük a helyzetet, tisztában kell lennünk azzal, hogy kik tartoznak ebbe a kategóriába.
Azok, akik

 olyan háztartásban élnek, ahol a nettó jövedelem nem éri el az országos medián jövedelem
60%-át,

 akik nélkülözik az anyagi  javak egy jó részét (pl.  nincs kocsijuk,  nem tudnak nyaralni
évente  egyszer,  nincs  elegendő  hús  az  asztalon,  nem  megfelelően  fűtött  a  lakásuk,
kifizetetlen számláik vannak),

 illetve  keveset  dolgoznak.  Vagyis olyan háztartásban élnek,  amelyekben a nyugdíjasok
kivételével  az  emberek  a  lehetséges  munkaidejüknek  csak  kevesebb mint  ötödét  töltik
munkavégzéssel.

Ha már valamelyik kategóriának nem felelnek meg, akkor őket nem érinti a szegénység 
mindhárom dimenziója, vagyis nem számítanak a leginkább veszélyeztetett és kirekesztett 
csoportba.

Az alábbi ábra bemutatja, hogy hány embert érintenek a szegénység különböző dimenziói:

                
                  Forrás: KSH
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A bal oldali diagram alapján kiderül, hogy 1170 ezer ember élt a mediánjövedelem 60%-a alatt,
760 ezer nélkülözte az anyagi javak egy jó részét, illetve 350 ezer túlságosan keveset dolgozott.

A jobb oldali  diagram megmutatja a fenti társadalmi csoportok közötti  átfedéseket.  Ez alapján
látható,  hogy  tavaly  110  ezer  embert,  vagyis  a  társadalom  1,2%-át  érintette  mindhárom
szegénységi dimenzió. Ez a nem túl magas szám, azonban nagyon csalóka, van ugyanis még 230
ezer  ember,  akik  elegendő  időt  dolgoztak  ahhoz,  hogy  ne  számítsanak  „alacsony
munkaintenzitásúnak”, de nem érték el e medián 60% -át és nem volt pénzük a létfenntartásukra
sem.

Őket tehát nem érinti mindhárom dimenzió. Ennek hátterében pedig nagyrészt nem más áll, mint a
közfoglalkoztatás.  Ezzel  ugyanis  nem lehet  elegendő  pénzt  keresni  az  alapvető  anyagi  javak
megvásárlásához, nem lehet elérni a mediánjövedelem 60%-át, azonban máris nem számít valaki
mélyszegénységben élőnek, mert többé nem „nagyon alacsony a munkaintenzitása”.

Statisztikailag  készen  is  volnánk:  a  mélyszegénység  hivatalosan  megszűnőben  van.  A dolgok
mélyére nézve azonban láthatjuk, hogy azért, mert valaki közmunkás, még valójában továbbra is
mélyszegénységben  él,  hiszen  nincs  elegendő  jövedelme  ahhoz,  hogy  a  szegénység  egyéb
dimenzióiból kikerüljön ezzel, csak statisztikailag nem számít annak.

A 2017 óta változatlan, bruttó 81 ezres közfoglalkoztatotti bér az átlagkereset alig több mint 20%-
a, és habár a medián alacsonyabb, mint az átlag (előbbit nem közlik), nagyjából a mediánnak is
csak a 25%-a lehet.  Vagyis nem igazán van esély a  medián  60%-ának elérésére,  innen pedig
egyértelműen látszik, hogy az anyagi javak megvásárlására sincs lehetőség.

Vagyis  ha  a  közfoglalkoztatottak  80-100  ezer  fő  körüli  táborát  hozzáadjuk  hivatalosan
mélyszegénységben élő 110 ezer főhöz, akkor egyből kedvezőtlenebb adatokat kapunk, és akkor
ott van még nagyjából további 100 ezer fő, akik szintén elég időt dolgoztak, hogy ne számítsanak
munkaszegénynek, de a szegénység másik két dimenziója érintette őket.

Az is biztosnak tűnik, hogy a 2019-ben látott kedvező adatok egy ideig nem térnek vissza. Az azt
követő évben ugyanis növekszik a munkanélküliség és sokaknak csökken a jövedelme. Különösen
érintettek az alacsonyabb jövedelmű, alacsonyabban képzett  dolgozók, akik egyébként is közel
vannak  a  szegénységi  küszöbértékekhez,  idén  tehát  minden  bizonnyal  érdemben  romlanak  a
szegénységi adatok. Ezeknek a mutatóknak a negatív értékeit befolyásolja továbbá a 2020 évben
kitört világjárvány, ami napjainkban is tart.

Mutató/dimenzió 2015 2016 2017 2018 2019

2.6.1.1. Szegénységi küszöb értéke (illusztratív érték), egy 
személyes háztartás esetén

PPS 4 751 4 960 5 025 5 162 5 616

euro 2 734 2 861 2 993 3 254 3 511

forint 843 941 886 803 932 162
1 006

249

1 119

752

2.6.1.2. Jövedelemeloszlás egyenlőtlensége 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2

2.6.1.3. Szegénységi arány, % 14,9 14,5 13,4 12,8 12,3

2.6.1.4. Szegénységi arány a gyermekes háztartásokban, %

Háztartástípus szerint
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Mutató/dimenzió 2015 2016 2017 2018 2019

Egy felnőtt gyermek(ek)kel 37,5 37,5 31,2 31,5 21,6

Két felnőtt, 1 gyermekkel 13,3 13,1 16,2 11,3 10,8

Két felnőtt, 2 gyermekkel 14,3 13,7 12,2 10,0 8,2

Két felnőtt, 3 és több gyermekkel 27,6 25,2 14,2 11,6 11,4

Egyéb gyermekes háztartások 17,9 14,1 8,3 9,9 10,9

2.6.1.5. Relatív szegénységi rés, %

Nemek szerint

férfi 21,7 18,8 17,9 25,5 31,1

nő 22,0 18,8 16,0 22,6 25,3

Korcsoportok szerint

0–17 éves 22,5 17,5 14,2 36,9 32,2

18–64 éves 22,1 20,7 18,8 24,4 32,9

65 éves és idősebb 15,3 14,3 14,7 12,6 9,6

2.6.1.6. Társadalmi juttatások nélküli szegénységi arány 
(jövedelem és szociális transzferek nélkül), %

49,1 47,7 46,7 46,1 43,0

2.6.1.7. Társadalmi juttatások nélküli szegénységi arány 
(jövedelem és szociális transzferek nélkül, de nyugdíjjal 
együtt), %

25,7 25,8 25,0 25,0 20,0

Forrás: KSH

A mélyszegénység szociológiai fogalom, a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki
tartósan a létminimum szintje alatt él és szinte esélye sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjen,
szükséges az állam aktív szerepvállalása.  A mélyszegénység összetett  jelenség, amelynek okai
többek  között  társadalmi  és  gazdasági  hátrányokban,  valamint  az  oktatás,  a  képzettség  és
foglalkoztatottság területén jelentkező hiányosságokban mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési
zavarhoz vezetnek. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási
körülményekben,  az érintettek  egészségi  állapotában is  jelentkezik.  A szegénységi  kockázatok
különösen  sújtják  a  gyermekeket  és  a  hátrányos  helyzetű  térségekben  élőket.  A legsúlyosabb
problémát a szegénységben élő gyermekek jelentik, hiszen a minták, szerepek révén, az alapvető
szükségletek hiányában újratermelik a szegénységet. 
A  magyarországi  nemzetiségeknek  társadalomban  betöltött  helyzetét  az  Alaptörvény  XXIX.
cikkének  (1)  bekezdése  rögzíti,  mely  kimondja,  hogy  Magyarországon  élő  nemzetiségek
államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van
önazonossága  szabad  vállalásához  és  megőrzéséhez.  A  Magyarországon  élő  nemzetiségeknek
joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz,
saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 
A KSH adatai szerint az utolsó 2011. évi népszámlálás során Magyarországon 315.583 fő vallotta
magát cigány (romungro, beás, lovari) nemzetiségűnek, a magyar népesség 3,2%-a, mely arány a
2001. évi népszámlálás során 2% volt. A nemzetiségre vonatkozó kérdés 2014. óta része a KSH
munkaerő-felmérésének. 
A  statisztikai  adatok  és  a  segélyezési  tapasztalatok  alapján  egyik  legsúlyosabb  gond  a
szegénységben  élők,  közöttük  a  roma  népesség  helyzetének  fokozatos  romlása.  Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az élet lehetőségekből mind a tanulás, a foglalkoztatás,
és az egészségügyi szolgáltatások területén. Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a
mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége.
Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük
sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
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A  községben  az  1990.évi  népszámlálás  adatai  alapján  89  személy  nyilatkozott  cigány
származásáról. A munkanélküliség főleg egy utcára vetítve 15,8% -os volt, így akkor ezt az utcát
szegregátumnak nyilvánították. 2011.évi népszámlálás során 60 fő vallotta magát cigánynak. 
A  Somogy  Megyei  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  becslései  alapján  a  hivatalos
nyilvántartásokban szereplőnél számottevően magasabb a romák aránya a lakónépességen belül,
csak az identitásukat nem vállalják. Az ő véleményük szerint számuk 300-400 fő között mozog.
Általában azonos kisebbséghez tartozóval házasodnak, de már megfigyelhető körükben a vegyes
házasság  is.  Az  idősebb  roma  generációk  alulreprezentáltsága  szoros  kapcsolatban  áll  a
kedvezőtlen  egészségi  állapottal,  aminek  egyik  következménye  a  munkaerőpiacról  történő  idő
előtti  kiválás.  A  roma  családok  az  átlagosnál  több  gyermeket  nevelnek,  a  nők  gyakran  már
tizenéves korban szülnek, ami magyarázhatja a roma nőknek a férfiakéhoz képest alacsonyabb
munkaerő-piaci jelenlétét. 

A  szociális  körülmények  javítását  célzó,  a  szociális,  gyermekjóléti,  foglalkoztatási
ellátásokhoz való hozzáférés lehetőségeit az alábbi törvényi rendelkezések rögzítik:

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.).
A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a
szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó
szervezet  és  a  jogosult  közötti  jogviszony  főbb  elemeit  továbbá  a  fenntartónak  a
szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes
gondoskodást  nyújtó  szociális,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  tevékenységet  végző
személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozószabályokat.

 A gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló1997.  évi  XXXI.  törvény  (a
továbbiakban: Gyvt.), A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető˝ szabályokat,
amelyek  szerint  az  állam,  a  helyi  önkormányzatok  és  a  gyermekek  védelmét  ellátó
természetes  és  jogi  személyek,  továbbá  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  más
szervezetek  meghatározott  ellátásokkal  és  intézkedésekkel  segítséget  nyújtsanak  a
gyermekek  törvényben  foglalt  jogainak  és  érdekeinek  érvényesítéséhez,  a  szülői
kötelességek  teljesítéséhez,  illetve  gondoskodjanak  a  gyermekek  veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a
gyermekvédelmi  gondoskodásból  kikerült  fiatal  felnőttek  társadalmi  beilleszkedéséről,
illetve meghatározza megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető˝ jogait és e
jogok  érvényesítésének  garanciáit,  a  gyermekek  védelmének  rendszerét,  alapvető
szabályait. 

 A  családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Cst.).A
törvény  meghatározza  az  állam  által  nyújtandó  családtámogatási  ellátások  rendszerét,
formáit,  az  ellátások  jogosultsági  feltételeit,  valamint  az  ellátások  megállapításával  és
folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

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

(továbbiakban: Flt.). A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához
való jog gyakorlásának elősegítése,  a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az
álláskeresők támogatásának biztosítása.

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény A törvény célja a nemzetiségek
sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és
közösségi  jogainak  széles  körű  biztosításának  elősegítése,  figyelemmel  Magyarország
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Alaptörvényében  a  magyarországi  nemzetiségek  ügye  iránt  kinyilvánított
felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében. 

 A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény A koronavírus-
világjárvány idején a Kormány alapvető célja, hogy megvédje a magyar emberek életét és
egészségét, valamint mérsékelje a gazdasági károkat és megőrizze a munkahelyeket. Ez a
törvény 2022. június 1-jén hatályát veszti.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A  szegénység  számos  társadalmi  tényező  által  meghatározott,  összetett  jelenség,  okai  között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai  végzettség,  munkanélküliség,  egészségi  állapot,  a  családok  gyermekszáma,  a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.  A mélyszegénységgel
kapcsolatos  vizsgálatok  az  egyén,  a  család,  a  háztartás  jövedelmi  helyzetének  értékelésén
alapulnak.  A  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  elsősorban  a  munkanélküliség,  a  szociális
rászorultság,  a  gyermekek  helyzete,  lakhatási  viszonyok  és  az  iskolai  végzettségek
figyelembevételével készültek az elemzések. 
A  másik  figyelemre  méltó  réteg  a  nyugdíjasok  csoportja.  Főként  az  egyedül  élők  kerülnek
veszélybe.  Ha az  infláció  alacsony,  miközben  a nemzetgazdasági  átlagbér  növekedése  magas,
akkor  a  nyugdíjak  inflációs  emeléstől  függő  vásárlóértéke  az  aktív  korúak  keresetének
vásárlóértékéhez  képest  folyamatosan  zuhan,  emiatt  minden nyugdíjas  a  relatív  elszegényedés
csúszdáján siklik egyre lejjebb. A célcsoport többsége rendelkezik ugyan valamelyest megélhetést
biztosító jövedelemmel, ugyanakkor a nagy, de elöregedő, felújításra szoruló házak fenntartása
egészségtelen és anyagilag megterhelő. 
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3.1számú táblázat  az állandónépességhez  a SZJA adófizetők 2015 bázis évihez  ami 48,32% a
2019 évihez  viszonyítva  50,69%, tehát valamelyest  nőtt,  ezzel  ellentétben  a  SZJA adófizetők
közül a 0-1 millió forintos jövedelemsávba tartozók aránya 2015 évben csak 3,01% -kal, 2019
évben jelentősen 16,06% -kal csökkent.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A  HEP-ben  elhelyezett  táblázatokba  gyűjtött  adatok,  valamint  a  helyi  önkormányzat  a
foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény
(továbbiakban:  Flt.)  és  a  Mötv-ben  foglalt  feladatai  alapján  településünkre  jellemző
foglalkoztatottságot,  munkaerő-piaci  lehetőségeket  kívánjuk  elemezni  az  elmúlt  évek
változásainak  bemutatásával,  a  különböző  korosztályok,  illetve  nemek  szerinti  bontásban.  Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

KSH országos adatok 2020-ban az egy évvel korábbihoz képest:
A 15- 64 éves munkanélküliségi ráta 2019 évben 3,5%, amely 2020 évre 4,3% növekedett. 
A 15- 74 éves munkanélküliek száma 38 ezer fővel több, 198 ezer fő volt, míg a munkanélküliségi
ráta 4,3%-os értéke 0,9 százalékponttal volt magasabb.
A 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 18 ezer fővel, 104 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 0,7
százalékponttal,  4,1%-ra  emelkedett.  A  nők  munkanélküliségi  mutatóiban  valamivel  nagyobb
növekedést tapasztaltunk, számuk 20 ezer fővel, 94 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,0
százalékponttal, 4,5%-ra nőtt.
A munkanélküliségi ráta minden vizsgált korcsoportban nőtt, a 15-24 éves fiatalok körében 1,4
százalékponttal,  12,8%-ra,  a  25-54 éves  korcsoportban 0,9  százalékponttal,  3,8%-ra,  az  55-74
évesek körében pedig 0,7 százalékponttal, 2,9%-ra.
Az év egészét tekintve a munkakeresés átlagos időtartama 10,0 hónap, a legalább egy éve állást
keresők aránya pedig 28,1% volt.
A  munkanélküliségi  ráta  Dél-Dunántúl  kivételével  minden  régióban  nőtt:  a  legnagyobb
mértékben,  1,7  százalékponttal  Észak-Alföldön  és  Pest  régióban.  Észak-Alföldön  a  ráta
növekedése  egyben  a  legmagasabb  rátaértéket  (7,4%)  okozta.  Jelentősen,  1,5  százalékponttal,
5,3%-ra  növekedett  a  munkanélküliség  szintje  Észak-Magyarországon  is.  A  munkanélküliség
Nyugat- és Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (1,9 valamint 2,3%). 
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Somogy megye/év I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2015 10,4 7,1 8,5 8,4

2016 6,4 5,7 4,7 4,8

2017 6,6 6,9 7,5 8,4

2018 9,3 6,3 4,4 5,2

2019 3,2 4,2 3,5 3,9

2020 5,2 4,3 4,4 3,4

Forrás: KSH

A  megyei  munkanélküliségi  ráta  adatain  láthatjuk,  hogy  a  2015.  bázis  évi  a 2020.  évihez
viszonyítva a negyedévi bontásoknál a felére esett vissza. Így megyei szinten elmondható, hogy
javult a munkanélküliség a megyében.

a. foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete;
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Pogányszentpéteren a nyilvántartott álláskeresők  aránya az állandó népességben a 15-64 évesek
körében 2019 évre emelkedett a 2015. évi bázisévhez képest. Míg a bázisévben a női álláskeresők
1,68% -kal voltak többségben, 2019 évre 1,52% a férfiak aránya nőt. A Pogányszentpéteri 2019.
évi munkanélküliségi ráta országos és megyei összehasonlításához képest háromszor magasabb.
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A nyilvántartott  álláskeresők korcsoportja  között  jelentős  különbség ugyan nincs,  de említésre
méltó, hogy a legmagasabb számú a 41-50 éves korosztály adja. Majd azt követi a 26- 30 évesek
korosztálya,  majd a 61 éven felülieké.  A legalacsonyabb és a legmagasabb álláskereső közötti
létszám között is csak öt főkülönbség tapasztalható.

Az  álláskeresők  adatait  elemezve  fontos  vizsgálni  a  munkanélküliség  időtartamát.  A
statisztikákban  a  180  napnál  régebbi  regisztrálás  az  egyik  fontos  mérföldkő.  A  180  napnál
hosszabb  ideje  álláskeresők  száma  a  2015.  évi  bázis  évhez  képest  2019  évre  folyamatosan
csökkent és a180 napnál hosszabb ideje álláskereső nők száma a férfiakéhoz viszonyítva a felére
esett  vissza.  A  változások  vonatkozásában  megállapítható,  hogy  a  férfiak  egyre  magasabb
hányadban jelennek meg a 180 napnál régebben regisztrált  munkanélküliek között,  amely arra
enged következtetni, hogy az elhelyezkedési lehetőségeik javítására a valós okok és a tényleges
helyzet felmérését követően beavatkozásokat szükséges alkalmazni, akár foglalkoztatási program,
akár átképzés, szakképzés keretében. Sajnos az idősebb korosztályú tartós munkanélküli férfiak
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között  sok  az  egészségügyi  gondokkal  küzdő  és  az  alkohol-demens.  Az  ő elhelyezésük  a
munkaerőpiacon szinte lehetetlen a jelenlegi feltételek mellett. 
A nők arányának nagyobb csökkenése több okra vezethető vissza: egyrészt közülük az idősebb
korosztályból többen elérték az előrehozott kedvezményes nyugdíjat, a fiatalabb korosztályokból
pedig  többen  tovább  tanulnak  tovább  felsőoktatásban  vagy  nappali  rendszerű  középfokú
oktatásban.  Valamint  sokan  a  Gyes-Gyed  mellett  is  munkát  vállaltak.  Illetve  a  tartós
munkanélküliek  közül  a  rokkantak  a  közelben  találtak  részmunkaidős  foglalkoztatási
lehetőségeket (Csurgón és Nagykanizsán). Így az aktív korú munkát keresők száma ezekkel az
értékekkel is relatíve csökken. Tehát a nők elhelyezkedési esélyei a foglakoztatás területén az évek
folyamán javuló tendenciát mutat. 

b. alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

Regisztrált munkanélküliek, nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint, a 8
általánosnál alacsonyabbak száma évek óta 1-2 fő, tehát nem számottevő. A 8 általános és annál
magasabb végzettségűek aránya között  sincs jelentős  különbség. Mindössze 3-9 fő az aki  a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettséggel tudott elhelyezkedni. 
Összességében  az  álláskeresők  létszámáról  elmondható,  hogy  az  évek  folyamán  fokozatosan
csökken. Ez arra enged következtetni, hogy a foglakoztatás politika jó irányba halad. Egyre többen
élnek meg munkajövedelemből.
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c. közfoglalkoztatás,  közfoglalkoztatásból  az  elsődleges  munkaerőpiacra  történő  átlépés
lehetőségei;

A  közfoglakoztatottak  száma  a  2015.évhez  képest  jelentősen  csökkent,  nőtt  a  szabad  piaci
szférában  munkát  vállalók  száma.  Sokan  mentek  nyugdíjba  vagy  külföldre  munkát  vállalni
(ezeknek a családoknak az anyagi és egyéb egzisztenciális helyzete megerősödött. Illetve a tartós
betegek  egyéb  ellátásokból  élnek.  A  közfoglakoztatottak  még  mindig  a  cigányság  köréből
kerülnek ki. A romáknál magasabb a munkanélküliség, a helyi foglalkoztatók csak kis létszámban
alkalmaznak roma munkaerőt, nagy részükre jellemző az alul- iskolázottság és hátrányos helyzet.
Szinte  egyetlen  lehetőségük  ma  is  a  közfoglalkoztatás,  amely  alacsony  jövedelemhez  juttatja
családokat és veszélyezteti a megélhetésüket. 
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d. a  foglalkoztatáshoz  való  hozzáférés  esélyének  mobilitási,  információs  és  egyéb
tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges
vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok; 

A település a megyei átlaghoz képest is a leghátrányosabb területként jellemezhető. Számottevő
ipari tevékenység nincs, a helyi vállalkozások csak néhány főt foglalkoztatnak. A településen élő
jelentős  létszámú  cigányság  szociális  és  foglalkoztatási  helyzete  bár  az  utóbbi  öt  évben
valamelyest  javult,  de még mindig  kezelésre  vár.  A környékben lévő munkalehetőségek vagy
telítettek vagy a helyi kínálatból az alkalmatlanság jellemző. A munkanélküliek között vannak
megváltozott  munkaképességű  emberek  is,  akiknek  a  munka  világába  elhelyezkedésének
lehetőségét az is korlátozza.

Pogányszentpéter Község Önkormányzata Gazdasági program célkiűzése, 

„A  közfoglalkoztatás  rövid  időtartamú  (2-4  hónap)  és  hosszabb  időtartamú  (2-12  hónap)
közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít, nagyarányú állami támogatással (bérek 100% -nak
finanszírozásával), a Község Önkormányzata továbbra is részt kíván venni ebben, továbbá az ún.
Start-minta programban további bővítést szeretne elérni.”

„A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
e. Az  Önkormányzat  honlapján  bemutatkozási  lehetőséget  kell  biztosítani  a  helyi

vállalkozásoknak.
f. Helyi iparűzési adó –csökkentést tervezünk, gazdaságélénkítő célzattal.
g. fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük;”

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat,  mivel  a munkanélküli  családokban,
romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

a. a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, segíti a helyi vállalkozásokat, valamint
az idegenforgalommal érintett vállalkozókat,

b. segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy
a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,

c. a közszolgáltatások megtartása,  illetve  bővítése  révén munkahelyet  teremt,  és tart  fenn a
köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,

d. aktívan  részt  vesz  a  munkaadók  és  munkavállalók  igényeinek  közvetítésében,  ehhez  az
önkormányzat honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,

e. az  adópolitikájában  a  lehetőségekhez  képest  kedvezményeket  biztosít  azon  helyi
vállalkozások számára, akik helyi munkaerőt alkalmaznak, 

f. rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal,
g. önkormányzati tulajdonú vállalkozás létrehozása.

Az  önkormányzat  a  fiatalok  foglalkoztatásának  átmenetét  a  Gazdasági  programjában
célkitűzésként megfogalmazottakon túl, csak információkkal tudja segíteni. Foglakoztatásukra a
községben lehetőség nincs. A munkaerőpiacra való jutásuk lehetséges lehetőségeit,  feltételeit  a
munkaadók  vagy  képzést  nyújtók  által  kapott  információkat  az  önkormányzat  plakátok,
tájékoztatók kihelyezésével tudja csak szponzorálni. 
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A nyilvántartott pályakezdő fiatalok létszáma a nyilvántartott álláskeresőkhöz képest a vizsgált öt
évben nem számottevő,  mindössze  1-2 fő.  Ennek több oka is  lehetséges,  mind például,  hogy
folytatni  szeretné  tanulmányait,  nem  döntött  még  milyen  irányba  haladjon  a  munka  világa
területén.

h. munkaerő-piaci  integrációt  segítő  szervezetek  és  szolgáltatások  feltérképezése,
szakképzéshez,  felnőttképzéshez  és  egyéb  munkaerő-piaci  szolgáltatásokhoz  való
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok;

A községben ilyen irányú lehetőségek a fiatalok számára nincsenek. Viszont nagy előnyt
jelent  számukra  és  családjuk  számára,  hogy  a  nyolc  általánost  Iharosberényben  a
Iharosberényi  Körzeti  Általános  Iskolában  végezhetik  el.  A közeli  városokban Csurgón
közép  és  szakiskola,  Nagykanizsán  több  közép  és  szakiskola,  valamint  felsőoktatási
intézmény  ad  lehetőséget  a  továbbtanulásra.  Tehát  nem a  lehetőségek  hiánya  okozza  a
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képzettség hiányát a település fiataljai számára. A helyi önkormányzat és közintézményei
nyitottak a fiatal pályakezdők fogadására, amennyiben munkaerőhiány lépne fel. Jelenleg
viszont ezek telítettek.  

i. mélyszegénységben  élők  és  romák  települési  önkormányzati  saját  fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása; 

Azt  a  személyt  tekintjük  romának,  aki  annak  vallja  magát.  Valamely  nemzetiségi  csoporthoz
tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen
joga,  ezért  a  kisebbségi  csoporthoz  tartozás  kérdésében  nyilatkozatra  senki  sem  kötelezhető,
kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog
gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
Az önkormányzati saját fenntartású intézményeiben a roma meghatározás alapján nem dolgozik
roma származású. A megítélés alapján viszont igen, tehát ugyanúgy helyet kaptak, mind bármely
más polgára a községnek. 

j. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén;

Hátrányos  megkülönböztetés  a  foglalkoztatás  területén  a  községben  nem  jellemző.  Egyéb
helyekről nincs információ.

k. digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei.

Elsősorban  a  közoktatásban  lehet  digitális  ismereteket  szerezni  és  ott  és  a  helyi  könyvtárban
lehetőség van az elérhetőségre. 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
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1991. évi IV. törvény a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szabályozza
az álláskeresők ellátásait. 
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 álláskereső,

 az  álláskeresővé  válását  megelőző  három éven belül  legalább  360 nap – feltéve,  ha  a
jogszabályban meghatározott jogosultsági idővel rendelkezik,

 munkát  akar  vállalni,  de  önálló  álláskeresése  nem vezetett  eredményre,  és  számára  az
állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. 
Nyugdíj előtti álláskeresési segély kell megállapítani, aki rendelkezik az álláskeresők jogosultsági
feltételeivel, 
és  a kérelem benyújtásának  időpontjában  a  rá  irányadó öregségi  nyugdíjkorhatár  betöltéséhez
legfeljebb  öt  év  hiányzik,  és  legalább  45  napon  át  álláskeresési  járadékban  részesült  és  az
álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését
megelőzően  az  álláskeresési  járadék  folyósítását  az  állami  foglalkoztatási  szerv-kereső
tevékenység miatt-megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett
jogosultságot.
Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek
ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.

Az álláskeresési segélyben részesülők adatairól kevés információ áll rendelkezésünkre, így ennek
értékelése is hiányos. A rendelkezésre álló adatokból annyit lehet tudni, hogy 2015 bázis évhez
viszonyítva csökken az álláskeresési ellátásban részesülők aránya.
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A szociális  ellátások alapvető  célja,  hogy védelmet  nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből
eredő  szegénységgel  és  egyéb  kockázatokkal  szemben.  A  szociális  ellátások  a  szociális
rászorultság  mértékétől  és  az  egyéni  élethelyzetektől  függően  vehetők  igénybe.  A  juttatások
azokat  a  hátrányokat  igyekeznek  kiküszöbölni,  kompenzálni,  amelyek  az  adott  személyt-
helyzetéből adódóan – sújtják.
Aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott  ellátás.  A járási  hivatal  aktív  korúak ellátására  való jogosultságot  állapít  meg
annak az aktív korú személynek,

 aki  munkaképességét  legalább  67%-ban  elvesztette,  aki  legalább  50%-os  mértékű
egészségkárosodást  szenvedett,  vagy  akinek  az  egészségi  állapota  a  rehabilitációs  hatóság
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

 aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
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 aki fogyatékossági támogatásban részesül vagy egészségkárosodott vagy

 akinek  esetében  a  munkanélküli-járadék,  álláskeresési  járadék,  álláskeresési  segély,
vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy

 akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a
folyósítási  idő  lejártát  megelőzően  szüntették  meg,  és  a  keresőtevékenységet  követően,
álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy

 aki  az  aktív  korúak  ellátása  iránti  kérelem  benyújtását  megelőző  két  évben  az  állami
foglalkoztatási  szervvel  vagy  a  rehabilitációs  hatósággal  legalább  egy  év  időtartamig
együttműködött, vagy

 akinek  esetében  a  gyermekek  otthongondozási  díja,  az  ápolási  díj,  gyermekgondozási
támogatás,  a rendszeres szociális  járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,  az
átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a
megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátása,  az  ideiglenes  özvegyi  nyugdíj  folyósítása
megszűnt,  és közvetlenül  a  kérelem benyújtását  megelőzően az állami foglalkoztatási  szervvel
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött.

3.3.2. A passzív foglalkoztatás eszközökkel támogatottak száma a bázis évhez viszonyítva ugyan
kis mértékben de nőtt. Magasabb arányban vannak a szociális támogatásban részesülök, mind a
foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek. 
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Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
 egészségkárosodott személynek minősül, vagy

 14  éven  aluli  kiskorú  gyermeket  nevel  –  feltéve,  hogy  a  családban  élő  gyermekek
valamelyikére  tekintettel  más  személy  nem  részesül,  gyermekgondozási  támogatásban,
vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban – és a
gyermek  ellátását  napközbeni  ellátást  biztosító  intézményben,  illetve  nyári  napközis
otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult.

Az ellátásról 2017, 2018, 2019. évi adat áll rendelkezésre, amelynek száma nemszámottevő1-2 fő

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  területet  elemezzük,  kiemelve  a  bérlakás-állományt,  a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető  elégtelen  lakhatási  körülményeket,  veszélyeztetett  lakhatási  helyzeteket  és
hajléktalanságot,  illetve  a  lakhatást  segítő  támogatásokat.  E  mellett  részletezzük  a  lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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Pogányszentpéteren nincs telepnek, illetve konkrét szegregátumnak mondott  terület.  A komfort
nélküli lakások száma az összes lakáshoz viszonyított arányát tekintve nem számottevő. Az összes
lakásokhoz viszonyítva nincs jelentős különbség a vezetékes víz és szennyvízellátás tekintetében
sem.  A  183  lakás  majdnem  fele  1-2  szobával  rendelkezik az  ivóvíz  vezeték  a  lakások  74
százalékában a  szennyvízcsatorna 72  százalékában van a közüzemi hálózatra  csatlakoztatva.  A
183 családi házból,  valamennyi lakható állapotú,  elégtelen lakhatási  körülmények között  senki
nem lakik. 2019. július 1-jével lépett hatályba a kormány a családtámogatási intézkedés-csomagja
a falusi CSOK, amivel a kormány központilag kíván segítséget nyújtani a népesség megtartásához,
növekedéséhez,  a  családosok  lakhatásának  megoldásához. (Az  elnevezés  arra  utal,  hogy  a
kormány  a  családi  otthonteremtési  kedvezménynek  kistelepüléseken  élők  számára  való
igénybevételét, elérhetőségét kívánja elősegíteni.) Ezzel a lehetőséggel élt pár család a községben.

                                                            

a) bérlakás-állomány
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A községben bérlakás, szociális lakás és lakáscélra nem használt ingatlan nincs.

 

b) szociális lakhatás
Pogányszentpéteren nincs

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Pogányszentpéteren nincs

e) lakhatást segítő támogatások
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A szociális  ellátások alapvető  célja,  hogy védelmet  nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből
eredő  szegénységgel  és  egyéb  kockázatokkal  szemben.  Magyarország  2015.  évi  központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, jelentős mértékben módosította
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvényt (a
továbbiakban:  Sztv.-t).  A változtatással  a kormány célja  az volt,  hogy megújítsa  a szociálisan
rászorulók támogatási rendszerét. Az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat
segélyezésével kapcsolatos feladatok 2015. március 1. napjától elválasztásra kerültek egymástól.
Az állam által biztosított támogatási formákon túl, a településen élők szociális támogatással való
ellátása  az  önkormányzatok  feladata  lett.  A  Szt.  2015.  március  1.  napjától  csak  a  kötelező
ellátásokra  vonatkozó  szabályokat  tartalmazza,  az  önkormányzatok  által  biztosított  ellátások
feltételeit  a  helyi  szociális  rendeleteknek  kell  tartalmazniuk.  Szt.  az  önkormányzatok  által
biztosítandó  segélyek tekintetében  annyit  ír  elő,  hogy az  önkormányzat  a  helyi  viszonyokhoz
mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére
települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és a jogosultság feltételeit az
önkormányzat  rendeletében  határozza  meg.  A  szociális  ellátás  feltételeinek  biztosítása  –  az
egyének  önmagukért  és  családjukért,  valamint  a  helyi  közösségeknek  a  tagjaikért  viselt
felelősségén túl  –  az állam központi  szerveinek és a  helyi  önkormányzatoknak a feladata.  (A
szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  /  továbbiakban  Szt.)  2.§)  A
szociális  ellátások  a  szociális  rászorultság  mértékétől  és  az  egyéni  élethelyzetektől  függően
vehetők  igénybe.  A  juttatások  azokat  a  hátrányokat  igyekeznek  kiküszöbölni,  kompenzálni,
amelyek az adott személyt -helyzetéből adódóan – sújtják. 

A Pogányszentpéter Község Önkormányzata Képviselő – testületének 4/2015.(II.26.) rendelete az
egyes  szociális  ellátásokról  és  szolgáltatásokról  rögzítette  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott
települési támogatás címén a jogosultsági feltételeit, az ellátások megállapításának, valamint azok
kifizetésének, folyósításának szabályait. Az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt rendkívüli
települési  támogatást  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került,  valamint
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, személyek részére,  ellátásként
nyújtható,  elsősorban  Erzsébet-utalvány,  élelmiszer,  gyógyszer,  tüzelősegély  és  térítésköteles
egészségügyi  ellátás  igénybevételéhez,  valamint  gyermekintézmények  térítési  díjának
kifizetéséhez nyújtott támogatás.
Eseti  segélyezési  célú  települési  támogatás  állapítható  meg  az  azonnali  elbírálást  igénylő
rendkívüli  élethelyzetek  esetén,  így  különösen  élelmiszervásárlás,  gyógyszer-  vagy  útiköltség
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fedezése,  térítésköteles  egészségügyi  ellátás  igénybevétele,  lakhatást  segítő  kiadás  fedezése
céljából.
A  rendelkezésre  álló  adatokból  a 2017.  évben  települési  támogatásban  részesítettek  száma
pénzbeli és természetbeni 237 esetben volt megítélve a rászorultaknak. A települési támogatáson
kívül egyéb önkormányzati támogatásban 52 személy részesült. 2018.évben települési támogatás
pénzbeli  és  természetbeni  252  rászorulónak  lett  megítélve.  2019.  évben  település  támogat
pénzbelit  és  természetbenit  211esetben  vették  igénybe.  A három évi  adatot  összehasonlítva  a
különbség nem számottevő, de csökkenő tendenciát mutat.
 

f) eladósodottság

A község lakosainak köréből eladósodottságról az önkormányzatnak nincs tudomása. 

g) lakhatás  egyéb jellemzői:  külterületeken  és  nem lakóövezetben  elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása

   
Pogányszentpéter külterületen, nem lakóövezetnek szánt helyeken ingatlan nincs. Egy ház van, az
egyik  falu  végén,  ahol  már  nem aszfaltos  az  út,  így  rossz  időjárás  esetén  nehéz  gépjárművel
megközelíteni. A lakójának a villany be van kötve, viszont vízvezeték és szennyvíz hálózat odáig
nincs kiépítve. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a. a  telep,  /szegregátum  mint  lakókörnyezet  jellemzői  (kiterjedtsége,  területi
elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb
lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői);

Pogányszentpéteren  telep,  /szegregátum  nincs.  A  családi  házak  lakhatók,  nagyobb  részük
közművesített. Elhelyezkedésük jó, minden házhoz a közlekedés aszfaltos úton megközelíthető.

A  komfort  nélküli  lakások  száma  az  összes  lakáshoz  viszonyított  arányát  tekintve  nem
számottevő. Az összes lakásokhoz viszonyítva nincs jelentős különbség az utak és vezetékes víz
és szennyvízellátás, telefon és internethálózat tekintetében sem. Az infrastruktúra a településen
kiépített és mindenki számára igénybe vehető.

b. a  telepen,  /szegregátumokban  élők  általános  jellemzői  és  társadalmi  problémák
szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági
helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya;

A községben telep/szegregátum nincs.

c. a  szegregációval  veszélyeztetett  területek,  a  lakosság  területi  átrendeződésének
folyamatai.

Pogányszentpéteren  veszélyeztetett  szegregátum  nincs,  így  emiatt  a  település  átrendeződésére
nincs szükség. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a. az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
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Az  egészségügyi  alapellátás  az  egészségügyi  ellátás  alapvető  fontosságú  része,  az
egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása alapvető nemzeti érdek,
valamint  hogy  a  gyógyítás  olyan  közügy,  amelyben  mind  az  államnak,  mind  az
önkormányzatoknak, mind a gyógyító orvosnak és a megelőzést végző védőnőnek meghatározó
szerep és felelősség jut, elfogadva a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi ellátás kapuőri
szerepét. 
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

 a háziorvosi, 

 házi gyermekorvosi ellátásról,

 a fogorvosi alapellátásról,

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

 a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról.

2020- év március 4-én a világjárványként elterjedt covid19 koronavírus magyarországi első esete
jelent meg. Ez az egészségügyre óriási terhet rakott. 
A koronavírus-világjárvány teljességgel felborította, egyes esetekben megbénította hazánkban is a
megszokott életvitelünket, napi szokásainkat, munkavégzésünket, a diákok tanulási rendjét. 
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A vásárlási rutinunkat, a családtagokkal, barátokkal való találkozást, az ünnepi hagyományainkat,
a  hivatali  ügyintézéseinket,  az  orvos  és  beteg  kapcsolattartását,  s  még  megannyi  korábbi
szokásrendünket. A fokozott higiénés szabályok betartása az enyhítés szakaszában sem változhat.
A járvány  ezt  követően  esetlegesen  bekövetkező  tetőzésére,  vagy  szakaszos  visszatérésére  az
emberi  életeket  mentő  és  gyógyító  egészségügyi  dolgozókat  a  teljes  körű  védekezésre
felkészítették  úgy  szakmailag,  mint  a  speciális  gyógyításban  nélkülözhetetlen  eszközök  és
védőfelszerelések használatára, a higiénés szabályok fokozott betartására.

2017 év novemberétől megjelent Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, röviden  EESZT,
egy  olyan,  az  egészségügyi  szolgáltatási  folyamatokat  összekapcsoló  (integrált)  informatikai
rendszer és adatbázis,  amely a magyarországi egészségügyi rendszerben ellátottakra vonatkozó
kényszer-adatgyűjtést előíró  törvények  megvalósítását  teszi  lehetővé.  Az  EESZT  adatbázis
személyes adatok mellett a leletek, receptek, és különféle egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos
információk, Covid oltás igazolás a páciens élethosszáig (és az után még öt évig) tartó időtartam
erejéig  történő  gyűjtésére,  tárolására  és  megosztására  szolgál.  A  páciens  ügyfélkapus
regisztrációval tekinthet bele.

A koronavírus-világjárványra való tekintettel  a háziorvosok elsődlegesen telefonon vagy email
útján  tartották  a  hozzájuk  forduló  pácienseikkel  a  kapcsolatot.  S  ha  szükséges,  értesítették  a
mentők speciális egységét. 2021. október elsejéig Dr. Erőss Sándor, aki koránál és egészségügyi
állapotánál fogva, a járványra tekintettel amúgy is a veszélyeztetettek csoportjába tartozott, látta el
ezt a feladatot. 2020. december végtől megjelent a Covid elleni első védőoltás, amely az amúgy is
leterhelt háziorvosi ellátást tovább nehezítette. A háziorvos a gyermekorvos együttműködésével
szervezték,  regisztrálták,  dokumentálták  és  oltottak  a  világjárvány  továbbterjedése
megakadályozása érdekében. 

Október  elsejétől  orvoshiány  miatt  helyettesítő  háziorvos  biztosítja  a  lakosság  egészségügyi
alapellátását, amely helyileg Iharosberény községben működik a hét minden munkanapján. 
Mivel a helyettesítése folyamán Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter  község lakosságát kell
helyettesítéssel ellátnia,  rövid idő jut a hozzá forduló páciensekre.  Szükség lenne egy főállású
háziorvosra a három település alapellátásához, hogy megfelelő idő jusson a betegekre. 
A járvány eddig  négy hullámban tört az országra és a virológusok előrejelzése szerint még nem
végleges a jelenléte, várható a további hullámzása.

Ezáltal a leterhelt egészségügyi ellátórendszer még egy jó ideig nem „lélegezhet” fel. 

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

A  Nemzeti  Népegészségügyi  Központ  által  szervezett  népegészségügyi  szűrések  a  tünet-  és
panaszmentes, magukat egészségesnek vélő személyek időről -időre megismételt szervezett szűrő
jellegű vizsgálatára alkalmas módszere, az azokon való részvétel minden esetben önkéntes. Célja a
még tünetmentes rákelőző állapotokkal rendelkező vagy nagyon korai folyamatok kiemelése és
felismerése,  amely  éveken  keresztül  semmiféle  tünetet,  panaszt  még nem  okozna.  Ezekre  a
szűrésekre az emlő esetében kétévente, a méhnyak esetében háromévente kerül sor. A harmadik
szűrés a szervezett vastag-és végbélszűrésre vonatkozik.
A lakossági szűrővizsgálatokat  a jelenlegi  negyedik hullám tetőzésének számító időszakában a
vírus  terjedését  lassító,  valamint  az egészségügyi  rendszerek  terheltsége  miatt  számos  európai
országban  átmenetileg  leállították.  Ennek  oka,  hogy  az  indokolatlan  orvos-beteg,  beteg-beteg
találkozásokat csökkenteni kívánják, mivel azok az intézmények és a humánerőforrás jelenleg és
rövid távon indokolatlan terhelését fokozzák. Továbbá, mivel nem jönnek el a betegek a behívásra
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a koronavírus fertőzés kerülése miatt, ezért olyan alacsony a megjelenés, ami ebben az időszakban
lehetővé teszi a jelenleg fenntartott lakossági szűrőprogramok halasztását. 

A koragyermekkori kötelező szűrésekről a családok a védőnői és/vagy gyermekorvosi szolgálaton
keresztül értesülnek. Az ezeken való részvétel kötelező, amennyiben mégsem teszik ezt meg, úgy
a védőnő teszi meg a szükséges intézkedéseket. Településen minden érintett család részt vett a
kötelező  szűréseken,  vizsgálatokon.  A gyermekek  mindegyike  megkapta  a  kötelező  oltásokat.
Mind az óvodában, mind az iskolában a rendszeres szűrés a Covid19 miatt szünetel. 
                                                                                                                                                 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

A fejlesztő  pedagógia  sz  óvodában és  iskolában  zajlik.  Rendelkezésre  áll  a  gyógypedagógus,
logopédus a gyermekek számára. 
Célja:  a  tanulási  nehézségekkel  küzdő  gyermek  fejlesztő  célú  foglalkoztatása  a  szülő  és  a
pedagógus  bevonásával.  A  feladatot  gyógypedagógus  végzettséggel  rendelkező  szakemberek
látják el.
Feladatai:
Pedagógiai  problémákban  segítségnyújtás  együttműködve  a  szülővel  és  a  gyermek  nevelő-
oktatói, pedagógusi közösségével.
A tanulási nehézséggel küzdő gyermek/tanuló ellátása, terápiás fejlesztése.
Az iskolai életmódra való felkészítés terápiás formában.
A Covid19-koronavírus-járvány miatt,  itt  is  a járvány felfutó hulláma szabja meg a közvetlen
foglakozást. A szülőkkel telefonon és interneten tartja a kapcsolatot.
A  rehabilitációs  ellátást  is  a  Covid19-koronavírus-járvány  átírta.  A  kezeléseket,  sürgősségi
sorrendben végzik és ennek alapján vehetik igénybe a páciensek a Kanizsai Dorottya Kórház és
Rendelőintézetében vagy a Csurgó Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központjában.

Járvány alatti aktualitások, post-covidos betegek rehabilitációja
Rehabilitáció daganatos megbetegedések mellett
Krónikus neurológiai betegek rehabilitációja gyermek és felnőttkorban
Rehabilitáció stroke után, hagyományos és innovatív technikák alkalmazása
Ritmuszavarral élő betegek gondozása, rehabilitációja
Arthrosisos betegek gondozása, rehabilitációja.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A közétkeztetést  Atroplusz  Szolgáltatási  és  Közétkeztetési  Kft.  végzi  a  helyi  általános  iskola
konyháján,  amit  2016 év  óta  bérel.  Az  iskolai,  óvodai  közétkeztetésen  túl  az  Inkei  Szociális
Alapfeladatok Ellátásának Intézménye étkeztetését is ellátja. A szociális étkezők számára A és B
menü  választást  is  biztosít.  Továbbá  az  iskolai  szünidei  gyerekétkeztetést  is  a  Kft  biztosítja.
Életkoruknak és a szükségleteiknek megfelelő minőségű, mennyiségű és tápértékú étkezést kap az
igénylő és jogosult. Az étkeztetéssel, étrendkészítéssel, nyersanyag felhasználással kapcsolatban a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendeletben foglalt követelmények az irányadóak. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A személyes jólét,  egészség megalapozásában, fenntartásában az egészséges táplálkozás mellett
fontos  része  van  a  sportnak.  Az  iskolákban  és  óvodában  a  testnevelésórák,  valamint  a
versenyszerűen  és  szabadidőben  végezhető  sporttevékenységek  az  egészséges  életmód  részei.
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Ehhez a helyi önkormányzat biztosítja a sportpályát és a Közösségi Sportkuckót működtetéssel,
folyamatos  karbantartással.  A  civil  sportegyesületet  az  önkormányzat  és  a  helyi  vállalkozók,
valamint a lakosság is támogatja. Pogányszentpéteren megyei bajnokságban játszó felnőtt csapat
működik. Ez heti rendszerességgel megmozgatja meg a lakosság tagjait. Az óvodás és a 3 év alatti
gyermekek mindennapi szabadtéri testmozgása az önkormányzat által fenntartott Sportkuckóban,
Sporttelepen,  játszótéren  és  a  Millenniumi  Parkban  megoldható.  A  közösségi  Sportkuckó
épületében a Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület kialakított és berendeztek egy
jól felszerelt  konditermet,  az őszi-téli  időszakban heti  rendszerességgel itt  tornázik 6-10 fő. A
Pogányszentpéteri  Micimackó  Óvoda  2017  évtől  részt  vesz  a  kistérségi  Bozsik-ovi  foci
programban  5-10  fővel.  A  sporttevékenységet is  befolyásolta  a  Covid19-koronavírus-járvány,
főleg a termekben a járvány felfutószakaszában. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról 
57. § (1) Szociális alapszolgáltatások
c) az étkeztetés,
d) a házi segítségnyújtás,
e) a családsegítés, 
65 § (1) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
65/ F. § (2) Nappali ellátás 
Inke Központú Mikrótérségi Társulás keretein belül:
Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye az étkeztetést és házi segítségnyújtást végzi.
Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül:
Csurgó  Járási  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat  családsegítést  és  gyermekjóléti
szolgálatot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását a látja el. 
Csurgói Napsugár Szociális Intézmény a fogyatékkal élőknek ad lehetőséget a nappali ellátásukra. 

g) drogprevenciós szolgáltatások;

A Covid19-koronavírus-járvány miatt a drogprevenciós szolgáltatások elmaradtak.

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

Az  önkormányzatnál  és  intézményeiben  az  ügyintézésben,  és  a  foglalkoztatás  területén,
megelőzik és megakadályozzák a hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő
bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül.

Az  Önkormányzat  hozzájárul  a  gyermekekkel  kapcsolatos  költségekhez,  a  gyermekek
gondozásával  kapcsolatos  feladatokhoz.  A  helyi  gyermekvédelmi  rendszer  sajátossága,  hogy
minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra
rászorulókat.  A  különböző  ágazatok  együtt  működnek  és  egymást  segítik.  Az  egyes
szolgáltatások, ellátások szociális  rászorultság alapján,  más ellátások un. alanyi jogon járnak a
gyermekek részére. 
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Pogányszentpéteren népkonyha nincs.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a. közösségi élet színterei, fórumai;

A  település  közösségi  élete  a  könyvtárban  és  a  megszűnt  iskola  épületének  helyiségeiben
sportklubban,  klubteremben,  a  kultúrotthonban  zajlik,  melyben  helyet  kaptak  a  már  említett
civilszervezetek is. A templomok a hívők számára nyújt közösségi életet.  A Millenniumi park,
sporttelep  nagyobb szabadtéri  rendezvények,  mind a  falunap  adnak helyet  a  közösségi  életre.
Évente megrendezésre kerül a közmeghallgatás, amelyen szép számban jelennek meg a lakosok.
Pogányszentpéter  közösségi  helyiségei,  mind  a  könyvtár,  kultúrotthon,  klubtermek  nem
akadálymentesek, így azt nem minden helybeli tudja egyenlő eséllyel igénybe venni. Így a helyi
önkormányzat úgy határozott, hogy egy új mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető közösségi
teret hoz létre pályázati forrásból.
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A Covid19-koronavírus-járvány a közösségi életet is befolyásolta. Egyébként a pogányszentpéteri
közösségi  élet  sokszínű  a  civil  szervezetek,  egyesületek,  egyházak  és  az  önkormányzat
összefogásának  köszönhetően.  Járvány  idején  főként  a  szabadban  történő  közösségi  élet,
rendezvények  kaptak  nagyobb  hangsúlyt.  Ha  a  járvány  „engedte”  minden  nagyobb  ünnep  a
közösségi  tereken  meg  volt  tartva,  mind  a  Nemzeti  ünnepek,  Falunapok,  Hősök  emlékére
koszorúzások, Adventek, Idősek napja.    
                                                                                                                        

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások; 

A  településen  etnikai  konfliktusok  nyílt  formában  nem  jellemzőek,  a  közösségi  együttélés
elfogadható.  Azonban  véleményünk  szerint  a  cigányság  elfogadása  több  helyen  és  esetben
előfordul, de rejtett formában. A helyi esélyegyenlőségi program egyik alapelvének tekinti, hogy
ezen a helyzeten javítson. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai;

A  civil  szervezetek  aktívak,  sokszínű  tevékenységeikkel  a  település  társadalmi  összképének
fejlesztéséhez  járulnak  hozzá.  A  közösségi  tereken  az  önkormányzat  intézményeiben  végzett
önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a település szebbé tételéhez, arculatához. 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk
megőrzésének lehetőségei;

A  Pogányszentpéteri  Önkormányzat  az  intézményeiben  és  közterületein  a  helyet  egyenlően
biztosítja a község valamennyi állampolgárának közösségi összejövetelekre, rendezvényekre. Az
Iharosberényi  roma  önkormányzat  a  helyi  iskolával  és  egyéb  civil  szervezetekkel  évente
megrendezi  a  farsangi,  nőnapi,  versmondói,  roma  sport  és  kulturális  napi  rendezvényeket,
amelyeken nagy a részvételi arány. A gyermekeknek kirándulást szerveznek és a „télapó” mikulás
csomaggal kedveskedik.  Ebbe a pogányszentpéteri  roma iskolás gyermekek és családtagjaik is
részt vesznek. Tehát az összetartás működik a programoknak köszönhetően. 

e) helyi lakossági önszerveződések.                                                                                       

Csurgó  Polgárőrség  Pogányszentpéteri  Csoportja,  Pogányszentpéteri  Sport  és  Természetbarát
Egyesület, Ringharcosok Klubja, Ciklámen Idősek Klubja, Pogányszentpéteri Kincsek Tára, Kéz a
Kézben a Faluért Egyesület mindegyik szervezet önszerveződés, és tagjaik aktívan részt vesznek a
közösség formálás erejében. Bevonják a község lakosait is a közösségi életbe.
                                                                                                                                   

3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
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Pogányszentpéteren megszűnt 2013-ban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, pedig fontos kapocs
lehetne  a  cigányság  és  a  települési  önkormányzat  között.  Így  tehát  a  helyi  esélyegyenlőségi
program  ennek  erősítésére  is  kell,  hogy  fókuszáljon,  hogy  a  megvalósulandó  projektek
tervezésekor  bevonja  a  roma  lakosság  képviselőit.  Helyi  roma  érdekképviselet  hiányában  az
Iharosberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Csurgói Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
a  Somogy  Megyei  Roma Nemzetiségi  Önkormányzattal  tartja  az  önkormányzat a  szakmai  és
érdekvédelmi területeken a kapcsolatot. A községben a roma identitásról való nyilatkozás kisebb
számú a  megítéléshez  mérten.  A  cigány  jelentése  a  rendszerváltás  óta  pejoratív,  tele  negatív
társadalmi  stigmákkal,  a  csoportjukról  élő  negatív  sztereotípia  tartalmakkal.  Így  hát  érthető  a
tagadás.  Távolról  sem  egyértelmű  az  sem,  hogy  mit  tekintünk  „a  cigány”  mint  társadalmi
kategória alapjának. Azt tekintjük-e cigánynak, aki önmagát cigányként definiálja, vagy azt, akit a
környezete  cigánynak  tart?  Mindenesetre  a  társadalmi  beilleszkedéshez  nyújtott  segítség  az
önkormányzat részéről, össztársadalmi érdek. Az együttélés alapja az egyenlő jogok és esélyek
biztosítása  a község valamennyi állampolgára számára.  A roma problematikát nem faji,  hanem
szociális kérdésként kell kezelni. 

                                                                     
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A cigány lakossággal szembeni esetleges rejtett
diszkrimináció 

A cigányság elfogadtatása 

Etnikai hovatartozás megtagadása   Elfogadást erősítő programok szervezése                   
Munkanélküliek alacsony vagy nem megfelelő

képzettsége             
Képzések és álláskínálatok figyelemmel

kísérése és azok közzé tétele 
                                                                

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1  A  gyermekek  helyzetének  általános  jellemzői  gyermekek  száma,  aránya,  életkori
megoszlása, demográfiai trendek 
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Országos 2021 népesség 9 730 772 fő

Adatok 

0–17 éves (szül. év:003–2020)

Férfiak: 876 510 fő

51,4%

48,6%

Nők: 830 175 fő

Összesen: 1 706 685 fő

A népesség %-ában: 17,54%

 Forrás: KSH

Pogányszentpéter állandó népessége 2020 évben 509 fő volt, ennek 21% a 0-17 évesek aránya. Az
országos 17, 54% kos adathoz viszonyítva jobb. A község nemek közti  aránya a férfiak javára
fordul. Ez az arány már a 0- 17 éves korosztálynál is tapasztalható.

a. veszélyeztetett  és  védelembe  vett,  hátrányos  helyzetű,  illetve  halmozottan  hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete;

A gyerekszegénység egyik kiemelt  oka a  szülők munkanélkülisége  vagy alacsony keresete.  A
szegény  gyermekek  60%-a  inaktív,  illetve  alacsony  munkaintenzitású  családokban  él.  A
társadalmi juttatások szegénység csökkentő hatását tekintve uniós összehasonlításban igen jól áll
Magyarország. A pénzbeli  juttatásoknak Magyarországon jelentős  jövedelemkiegészítő  hatásuk
van.  Az  alacsony  jövedelműek  bevételeinek  számottevő  része  származik  a  pénzbeli  vagy
természetben  nyújtott  juttatások  rendszereiből.  A  Magyar  Országgyűlés  1991.  évi  LXIV.
törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007.
(V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti  Stratégiát.  A
dokumentum fő célja  volt,  hogy csökkentse a gyermekek és családjaik  nélkülözését,  javítsa a
gyermekek fejlődési  esélyeit.  A Nemzeti  Stratégia  minden gyermekre  kiterjed,  de a  hátrányos
helyzetű gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akik érdekei a legjobban sérülnek.
„Hátrányos  helyzetű  az  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
a)  a  szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai  végzettsége,  ha a  gyermeket  együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-fogadó gyámról –
önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 
b) a  szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága,  ha a gyermeket  nevelő
szülők  bármelyikéről  vagy  a  családba  fogadó  gyámról  megállapítható,  hogy  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult
vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 
c)  a  gyermek  elégtelen  lakókörnyezete,  illetve  lakáskörülményei,  ha  megállapítható,  hogy  a
gyermek  a  településre  vonatkozó  integrált  településfejlesztési  stratégiában  szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan  lakáskörülmények  között  él,  ahol  korlátozottan  biztosítottak  az  egészséges  fejlődéséhez
szükséges feltételek.
Pogányszentpéteren hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek, 2020 évben 
8 fő.
 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll, 
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b) a nevelésbe vett gyermek, 

A  nevelésbe  vétel  célja  a  gyermek  otthont  nyújtó  ellátásának  és  törvényes  képviseletének
biztosítása, amíg a gyermek.

a) családja képessé válik a gyermek visszafogadására,

b) számára családba fogadó gyám rendelésére kerülhet sor

c) örökbefogadása megtörténik, vagy

d) eléri nagykorúságát, ha az a)-c) pontban foglaltak teljesülésére nincs lehetőség.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha

a) a gyermek számára családba fogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és

aa)a  gyermek fejlődését  családi  környezete  veszélyezteti,  és  veszélyeztetettségét  az  alapellátás
keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni,
illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül
nem biztosítható, vagy

ab) a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert
indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy

ac)a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy

ad)  a  gyermeknek az  ab)  és  ac)  alponton  kívül  más  okból  nincs  szülői  felügyeletet  gyakorló
szülője,

b) a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és

ba) a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy

bb)  a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak
ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

(2) A nevelésbe vétel elrendelésével egyidejűleg a gyámhatóság

a) a gyermek ideiglenes gondozási helyéül

aa) 12. életévét be nem töltött gyermek esetén- a törvényben foglalt kivételekkel- minden esetben,
12. életévét betöltött gyermek esetén lehetőség szerint nevelőszülőt, vagy- ha ez nem lehetséges,
illetve a gyermek egészségi vagy személyiségállapota indokolja-,

ab) gyermekotthont, vagy

ac) fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonát

ad) az Szt. 75 §-a szerinti támogatott lakhatást jelöli ki.

b) a gyermek számára gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel,

c) hivatalból dönt a szülővel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartás szabályozásáról, vagy
arról, hogy a szülő vagy más hozzátartozó nem jogosult kapcsolattartásra,

d) három év alatti gyermek esetében megállapítja a különleges ellátási szükségletet,
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e) megállapítja, ha a gyermek örökbe fogadható.

A gyámhivatal a gyermek nevelésbe vételének elrendelése előtt a gyermek gondozási helye szerint
illetékes  gyermekvédelmi  szakértői  bizottság  szakvéleményére  alapozott  elhelyezési  javaslatot
szerez be a gyermekvédelmi szakszolgálattól.

A nevelésbe vétel ideje alatt a szülők szülői felügyeleti joga szünetel. Gyermekükkel jogosultak és
kötelesek  kapcsolatot  tartani  annak  érdekében,  hogy  a  nevelésbe  vétel  minél  hamarabb
megszüntethető legyen, kötelesek utána gondozási díj fizetésére. A szülőket a gyermekvédelmi
szakszolgálat,  valamint  a  család  és  gyermekjóléti  központ  családgondozója  segíti
abban, hogy ismételten képessé váljanak gyermekük visszafogadására.

A gyámhivatal a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét a gyermek gondozási helyét első
alkalommal  meghatározó  döntés  jogerőre  emelkedését  követő  első  két  évben  félévente
felülvizsgálja,  kivéve,  ha  a  gyermek  nevelésbe  vétele  megszüntetésének,  családbafogadásának
vagy  örökbefogadásának  előkészítése  zajlik,  vagy  a  gyermek  elhelyezése,  illetve  a  szülői
felügyeleti jog megszüntetése tárgyában per van folyamatban. A gyermek gondozási helyét első
alkalommal  meghatározó  döntés  jogerőre  emelkedését  követő  harmadik  évtől  kezdve  évente
vizsgálja felül.

A  gyámhatóság  a  nevelésbe  vétel  fenntartásának  szükségességét  kilenc  év  fölötti  gyermek
esetében a gyermek gondozási helyét első alkalommal meghatározó döntés jogerőre emelkedését
követő harmadik évtől kétévente felülvizsgálja.

A gyámhivatal a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét soron kívül felülvizsgálja.

a) a gyermekvédelmi gyám kérelmére,

b) hivatalból, ha

ba) a gyermek szüleinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a szülők elhaláloztak
vagy a korábbi örökbefogadást felbontották,

bb) a felülvizsgálatot indokoló egyéb körülmény jut a tudomására.

A  gyámhatóság  a  nevelésbe  vétel  felülvizsgálata  során  dönt  az  egyéni  elhelyezési  terv
fenntartásáról  vagy módosításáról,  illetve-  szükség szerint  a  megyei,  fővárosi  gyermekvédelmi
szakértői bizottság véleményének beszerzésével és mérlegelésével- a gyermek gondozási helyének
megváltoztatásáról.

Ha  a  gyámhatóság  a  felülvizsgálat  során  valószínűsíti,  hogy  a  gyermek  nevelésbe  vétele  a
különélő másik szülőnél vagy harmadik személynél történő elhelyezéssel megszüntethető lenne,
haladéktalanul  pert  indít  a  gyermeket  korábban gondozó szülő (szülők)  ellen  a  gyermeknek a
különélő másik szülőnél vagy harmadik személynél történő elhelyezése iránt.

Amennyiben  a  felülvizsgálat  eredményeképpen  a  nevelésbe  vétel  megszüntetésre  kerül,  a
gyámhivatal  legalább  egy  év  időtartamra,  de  legfeljebb  a  gyermek  18.  életévének  betöltéséig
utógondozását rendeli el.

Pogányszentpéteren  egy  nevelőszülőnél  és  két  nagyszülős  családnál  nevelkedik  ideiglenes
hatállyal pár gyermek. 
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c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.

“A családgondozó  egyszerűen  tehetetlennek  érzi  magát  abban  a  helyzetben,  amikor  meg  kell
mondania a szülőnek, hogy változtatnia kell,  de nem tudja megmondani,  hogyan tegye ezt” A
községben  megállapított  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  és  nagykorúvá  vált
gyermekek, 2020 évben 9 fő volt.
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A veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete” 1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az 1997-es gyermekvédelmi  törvény azért  hozta létre  a védelembe vétel  intézményét,  hogy a
veszélyeztetettnek minősülő gyerekek nevelési problémáit, hacsak az nem feltétlenül szükséges, a
gyerek családból való kiemelése nélkül maguk a szülők oldják meg – a gyermekvédelmi szolgálat
szoros felügyelete mellett. Lényege, hogy a szülők egy kifejezetten az adott családra összeállított
nevelési terv szerint, folyamatos ellenőrzés mellett látják el gyermekgondozási feladataikat.
A gyermekvédelmi szakember utasításait betartani kötelező, ezen a szinten már nem döntheti el a
szülő, elfogadja-e vagy sem a hatóságok segítségét. A védelembe vétel eredeti célja az lett volna,
hogy  segítsenek  a  rászoruló  családoknak,  ez  a  szerep  azonban  –  állítja  több  gyermekjogi
szakember és maguk a gyermekvédelemben dolgozók is – mára teljesen eltorzult. 
Egy fenyegető intézmény lett belőle: a szülők a gyerekük elvesztése előtti utolsó lépcsőfokként
kezelik,  mert  úgy érzik,  a  velük  szemben megfogalmazott  elvárások teljesítéséhez  semmilyen
segítséget,  útmutatást  nem kapnak. Ráadásul,  mióta a túl sok igazolatlan iskolai hiányzás után
kötelező  a  gyerek  automatikus  védelembe  vétele,  előálltak  olyan  helyzetek  is,  amikor  a
gyermekvédelem akkor is simán a szülőt vonja felelősségre, ha rajta kívül álló okokból hiányzik a
gyereke az iskolából. Ha az igazolatlan órák száma túllépi az 50 órát, az iskolának ezt jeleznie kell
a gyermekvédelmi hatóságoknak,  ami hatósági  intézkedések lavináját  indítja  el:  eseti  gondnok
kirendelése,  környezettanulmány készítése,  pénzfelhasználási  terv készítése.  Az együttműködés
megtagadásának  itt  már  nincs  helye,  az  ugyanis  a  gyermek  nevelésbe  vételével  fenyeget.  A
legfrissebb  elérhető  adatok  szerint  2019  évben  28830  védelembe  vett  kiskorú  volt
Magyarországon, ami 2015 év óta,  ahol 23321  tehát  5500 védelembe vett  kiskorú  növekedést
jelent a KSH statisztikája szerint. 

Pogányszentpéteren  2019  és  2020  évben  4  védelembe  vett  gyermek  volt,  2019  évben
veszélyeztetett pedig 6, tehát közülük 2 gyermek védelembe vételére nem volt szükség.
Veszélyeztetettnek a törvény szerint az a gyerek minősül, akinek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődése  akadályozott.  Ennek  leggyakoribb  okai  a  családi  konfliktusok,  a  szülők  életvezetési
problémái, megélhetési problémák, vagy az elhanyagolás. 

                                                                                       

b. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
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A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  is  a  2017  évhez  viszonyítva
folyamatosan és jelentősen csökken. Támogatásban részsülők számának csökkenése nem csak a
gyermeklétszám  csökkenésének  tudható  be,  nagyon  sok  szülő  a  gazdasági  helyzetnek
köszönhetően el tud helyezkedni dolgozni a szabad munkaerőpiacon, így jövedelmük emelkedik
és így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek nem felelnek meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 2020 évben 20 fő, ami a 2017. évi 33
főhöz viszonyítva, jelentős javulást mutat.

c. a gyermek jogán járó évben helyi juttatásokban részesülők helyzete;
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1997. évi LXXXI. törvény 168/1997.(X.6.)Korm. rendelet

Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt
élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt
meg, vagy a haláláig a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

Megváltozott munkaképesség címén akkor állapítható meg az árvaellátás, ha

- a szülő elhalálozása a gyermek 16. (illetőleg oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermek esetében legfeljebb a 25.) életévének betöltése előtt következett be és a gyermek
ekkor már megváltozott munkaképességű személy volt,

-  továbbá  akkor,  ha  az  árva  az  árvaellátás  folyósításának  megszűnése  előtt  vált  megváltozott
munkaképességűvé.

Az árvaellátás mindkét esetben életkorra tekintet nélkül a megváltozott munkaképesség tartamára
jár.

Pogányszentpéteren ezt az ellátást 2019 évben 1 férfi és 2 nő kapta

d. ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői
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Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő  -testülete  anyagi  lehetőségéhez  mérten
biztosítja az óvodás és iskolás gyermekek számára az ingyenes vagy kedvezményes étkezést.
2015 évben 25 iskolás gyermek kapott ingyen ebédet és három gyermek 50% -os kedvezménnyel. 
2020 évben 12 iskolás gyermek kapott ingyen ebédet és három gyermek 50% -os kedvezménnyel.

Valamennyi óvodás  gyermekek  számára  a  Pogányszentpéter  Község  képviselő-testülete  az
étkeztetést ingyen biztosítja. 

e. magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete;

Magyar állampolgársággal rendelkező gyermekről nincs tudomása az önkormányzatnak. 

f. állampolgársággal  rendelkező,  illetve  magyar  állampolgársággal  nem  rendelkező
külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői.

A hátrányos helyzetű családok között a beadott kérelmek alapján az alacsony iskolai végzettség, a
szülő/k  alacsony  foglalkoztatottsága  jelenik  meg nagyobb arányban.  A halmozottan  hátrányos
helyzetű családok között is ennek a kettőnek a jelenléte a számottevő. Csekély azoknak a száma,
ahol a gyermek elégtelen lakókörnyezete indokolja a besorolást. 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek a településen nincs.

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

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

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  1/2017.(I.20.)  Az
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

6§.  A  védőnői  feladatok  ellátása  kettő  védőnői  körzetben  történik,  melynek  területe
megegyezik Iharos, Iharosberény, Pogányszentpéter községek közigazgatási területével.

1.Az I. számú védőnői körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
2.A II. számú védőnői körzet székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
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1.melléklet a 4/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelethez

I.   számú         védőnői         körzethez         tartozó         települések  
Pogányszentpéter község teljes közigazgatási
területe
Iharosberény: Kossuth utca, Rákóczi utca, Kanizsai utca, Hársfa utca, Jókai utca, 
Hegyalja utca, Csurgói utca, Hunyadi utca, Eötvös utca, Mártírok útja, Szabadság tér, 
József Attila utca, 
Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda Pogányszentpéter, Dózsa u. 81.
Iharosberényi Gesztenyevirág Óvoda “Katica” csoport Iharosberény, Eötvös u. 1.
Iharosberényi Körzeti Általános Iskola 1- 4. osztály Iharosberény, Hársfa u. 3.
Feladata:

 nővédelem,  ezen  belül:  családtervezéssel  kapcsolatos  tanácsadás,  anyaságra  való
felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel.

 várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint,

 gyermekágyas  anyák  gondozása  keretében  segítségnyújtás  és  tanácsadás  az  egészségi
állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban

 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a családban, a tanácsadóban és a nevelési/oktatási
intézményben,

 óvodában a védőnői feladatok végzése,

 oktatási intézményben a 6-18 éves korú tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak
szerint;

 oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása;

 családgondozás  keretében  segítségnyújtás  a  helyes  életvitelhez,  a  harmonikus  családi
környezet kialakításához;

 gyermekjóléti  szolgálat és a háziorvos értesítése,  ill.  hatósági eljárás kezdeményezése a
gyermek
bántalmazása, elhanyagolása esetén

 tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről;

 az  egyéni  és  közösségi  egészségfejlesztési,  egészségvédelmi  programok  tervezésében,
szervezésében és megvalósításában részvétel.

A covid19 világjárvány miatt tett korlátozások miatt Pogányszentpéteren a védőnői 
tanácsadások Iharosberényben vannak megtartva, előjegyzés szerint. A látogatások 
hetente, illetve igény szerint történnek.            
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Pogányszentpéter községben a 0-3 év közötti gyermekek száma:

2012-2015 évben 28 gyermek
2015-2016 évben 32 gyermek 
2016-2017 évben 33 gyermek
2017-2018 évben 36 gyermek
2018-2019 évben 37 gyermek
2019-2020 évben 37 gyermek 

A bázis évhez viszonyítva kevés számban ugyan, de nőtt a 0-3 éves korú gyermekek száma a
községben.

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

PAGAMED BT. Házi gyermekorvos
A 0-18 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátása egy házi gyermekorvosi körzetben
történik.  A  Képviselő-testület  a  házi  gyermekorvosi  körzet  területét  Iharos,  Iharosberény  és
Pogányszentpéter  községek  közigazgatási  területében  határozza  meg.  A  háziorvosi  körzet
székhelye: 8725 Iharosberény, Kanizsai u. 5.
1.Az  alapellátáshoz  kapcsolódó  ügyeleti  ellátás  székhelye:  Csurgói  Egészségügyi  Centrum
Szolgáltató Kft. 8840 Csurgó, Soltra u. 44.
A covid19 világjárvány a gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi ellátást is átírta. 

A  járványra  való  tekintettel  a  házi  gyermekorvos  sem  végez  rendelést  Pogányszentpéteri
rendelőben. A beteg-orvos kapcsolatában, ha megoldható telemedicina útján történik egészségügyi
ellátás,  azokban az esetekben,  amikor  az egészségügyi  szolgáltatás  nyújtásához nem feltétel  a
beteg személyes jelenléte, továbbá az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé
teszi. A telemedicinális ellátás telefonkonzultáció útján valósul meg. A rendelkezésre állási időben
a megadott elérhetőség útján veheti fel a páciens a kapcsolatot a szakorvossal. A betegazonosítás a
beteg által,  szóban elmondott személyazonosító adatainak (név, születési hely, idő, anyja neve,
lakcím),  valamint  TAJ számának  megadásával  történik,  mely  adatok  medikai  rendszerében  is
fellelhetők és ellenőrizhetők. A betegazonosítást követően az ellátás az egészségügyi informatikai
rendszerben  a  hatályos  jogszabályokban  meghatározott  módon  kerül  dokumentálásra.  A  házi
gyermekorvos egyébként is jól ismeri valamennyi páciensét. 

                                                                                  
Telemedicina keretében Pogányszentpéter gyermekorvosa: 
 diagnózist, terápiás javaslatot állít ki, 
 tanácsadást, konzultációt végez, 
 betegirányítást lát el, 
 beutalót ad, 
 gondozást lát el, 
 terápiát, rehabilitációs tevékenységet végez, 
 gyógyszert ír fel, 
 elektronikus  vényen  rendelhető  gyógyászati  segédeszközt  ír  fel,  az  adott  tevékenység
végzéséhez. 

Amennyiben a doktornő indokoltnak tartja, tájékoztatja a beteget, hogy azonnal keresse fel
személyesen  az  állapota  által  indokolt  vizsgálatokhoz,  beavatkozásokhoz  vagy szükség
esetén a mentőszolgálatot értesíti. 
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A  gyermekorvos  által  ellátott  gyermekek  száma  és  háziorvos  felnőttek  részére  nyújtott
szolgáltatást  igénybe vevőkről nem áll  rendelkezésre  adat.  Mindkét egészségügyi alapellátás  a
járvány  miatt  telemedicinális  ellátás  telefonkonzultáció  útján  valósul  meg.  A gyermekorvos  a
háziorvossal a kezdetektől fogva a Covid19 elleni védőoltás beadását, annak adminisztrációját  a
páciensek  oltópontra  való  küldését  együttműködve  végzik.  A  gyermekorvos  2021  nyarától
megkezdte a 12- 18 évesek covid19 vírus elleni vakcina beadását, a három körzetéhez tartozó
községben 70 körüli a körzetében az oltott gyermekek száma. 2022. -től az 5- 11 éves korosztályt
oltásra, oltópontra küldi, mivel egyszerre tíz ilyen korú gyermeknek kell egy vakcinát elosztani és
ez nehezen kivitelezhető.
2019.  október  elsejétől  majdnem  42  évi  iharosberényi-iharosi-pogányszentpéteri  és  inkei
egészségügyi  szolgálat  után  befejezte  orvosi  praktizálását  Dr.  Simityné  Laklia  Mária  Terézia
fogszakorvos.
2021.  október  elsejétől  46  év  iharosberényi-iharosi-pogányszentpéteri  és  inkei  egészségügyi
szolgálat  után  befejezte  orvosi  praktizálását  dr.  Erőss  Sándor  háziorvos.  Körzeti-  majd
háziorvosként  folytatta  Iharosberényben  az  Erőss  család  132  éven  át  tartó,  három generáción
átívelő orvosi szolgálatát. 
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Orvos hiány miatt jelenleg helyettesítő fogszakorvos Inke, Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter
területére a háziorvos Iharosberény, Iharos, Pogányszentpéter körzetére látja el az egészségügyi
alapellátás ezen feladatait.
Így  ezen  a  két  egészségügyi  alapellátási  területre  a  felnőtt  háziorvosi  és  fogorvosi  praxis
betöltésre vár. 

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

Korai fejlesztésre akkor van szükség, ha a gyerek egy vagy több fejlődési területen elmarad az
életkorának  megfelelő  szinttől:  ez  lehet  a  mozgásfejlődés,  az  értelmi  fejlődés,  a  hallás-  és
látásfejlődés,  a  beszéd  és  nyelvi  fejlődés,  a  szociális-,  érzelmi  fejlődés  vagy a  viselkedés.  A
pogányszentpéteri  0-  7  éves  korúak  speciális  egészségügyi  –  szociális  –  oktatási  ellátását  a
Csurgói  Pedagógiai  Szolgálat  és  Nevelési  Tanácsadó  szolgáltatása  végzi.  A korai  intervenció,
vagyis beavatkozás annyival több, mint a gyermek fejlesztése, hogy része a család, a szűkebb és a
tágabb környezet támogatása is. Egyfajta komplex tanácsadás, amelyben nagyon sok szakember
vesz  részt:  gyermekorvos,  gyógypedagógus,  logopédus,  gyógytestnevelő-tanár,  pszichológus,
óvoda és fejlesztőpedagógus. A szükséges fejlesztéseket a csurgói intézményben vagy a helybeli
óvodai  és  iskolai  köznevelési  intézményekben,  mindig  a  lehetőségekhez  és  szükségletekhez
igazítják. A korai fejlesztéssel csökkentetik a lemaradást, a nap mint nap felmerülő nehézségeket
megoldhatóbbá  teszik.  A gyerekek segítséget  kapnak ahhoz is,  hogy könnyebben be  tudjanak
illeszkedni  a  családba,  a  közösségekbe.  A  fejlesztés  során  a  cél,  hogy  azok  a  képességek
fejlődjenek, amelyeknél az elmaradás jelentkezik. 

d.    gyermekjóléti  alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet
csökkentő speciális szolgáltatások;

Ezek a szolgáltatások nincsenek a településen.

e. gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás;
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Bölcsőde a községben nincs, viszont az óvoda a 2,5 éves gyermekeket is befogadja, így egyelőre
nem jelentkezett az ellátás hiánya. 
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f.gyermekvédelem;

A  gyermekvédelemmel  foglalkozó  szakemberek  elsődleges  feladata  a  hátrányos  helyzetű,
szociálisan  elmaradott  környéken  élő  gyermekek  és  fiatalok  felkarolása,  segítése.  A
családgondozói  a  gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjaival  folyamatosan  együtt  dolgozva  és
gondolkodva azon fáradoznak, hogy a településen minél kevesebb olyan gyermek legyen, akinek
szüksége van a szociális védőháló biztonságára. A gyermekvédelmi rendszer fokozott védelemben
részesíti az arra rászorulókat. A kötelező nevelési, oktatási intézmények (óvoda, általános iskola)
rendelkezésre  állnak,  ezekben  helyhiány  miatt  senkit  nem  kellett  elutasítani.  A  községben
bölcsőde,  családi  napközi  nincs.  Azonban  elképzelhetőnek  tartjuk,  hogy a  négy településen  a
munka világába visszakészülő szülők lehetőségeit  nagymértékben elősegítené egy ilyen irányú
intézmény. 

g. krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások;

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat,  heti  1  alkalommal  a  családsegítő  Pogányszentpéteren  tartott  fogadóóráján.  Lelki
elsősegély telefonszolgálatok (továbbiakban LESZ)  18 tagszervezettel és 5 éjjel-nappal működő
stábbal  várja  a  segítséget  igénylők  hívásait.  116-  123  a  nap  24  órájában,  minden  hálózatról
ingyenesen hívható.

h. egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés;

Az  óvodai,  iskolai  nevelés  során  fontos  cél  a  gyerekek  egészségre  nevelés,  környezettudatos
gondolkodásmódjuk  megalapozása.  Az  egészségfejlesztést,  illetve  nevelést  az  oktatási
intézményben  a  pedagógusok  és  a  védőnők  végzik.  A  másik  lehetőség  a  könyvtár,
számítástechnikai terem, a Sportkuckóban, sportpálya, a konditerem igénybevétele. Programok a
gyermeknapi, kulturális rendezvények. Sajnos a Covid19-koronavírus-járvány ezek lehetőségeit is
lecsökkentette. 

i.gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei);

A gyermekétkeztetés az iskola és óvoda közintézményeikben van megoldva. Hétvégén erre nincs
lehetőség, viszont a szünidőkben munkanapokon meleg étkeztetés lehetőségét biztosítja az igénylő
gyermekek számára. 

j.eltérő kultúrájú,  vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti
programok;

Pogányszentpéteren  nincs  megkülönböztetés  az  eltérő  kultúrájú  vagy  a  hátrányos  és  nem
hátrányos  helyzetű  gyermekek  között.  A  programok  egyenlő  esélyel  vehetők  igénybe  bárki
számára.

k. hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a
szolgáltatások nyújtásakor;

Pogányszentpéter lakóssága és a szolgáltatóik nyíltan nem tesznek megkülönböztetést.  Biztosítva
van az egyenlő bánásmód minden Pogányszentpéteri polgár számára. 

l.előnyben  részesítés,  hátránykompenzáló  juttatások,  szolgáltatások  az  ellátórendszerek
keretein belül.

Pogányszentpéter  Község  Képviselő  -testülete  a  helyi  rendeleteiben  szabályozza
hátránykompenzáló  juttatásokat,  amely  figyelembe  veszi  a  községben élők  szociális  helyzetét,
rászorultségát.

 Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  5/2021.  (VII.  14.)
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015.
(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 Pogányszentpéter  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  11/2009.  (IX.3)  számú
rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

4.4  A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek/tanulók,  valamint  fogyatékossággal  élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a. a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő  gyermekek/tanulók  óvodai,
iskolai  ellátása,  a  köznevelési  intézménybe  és  más  településen  található  fejlesztő
programokra való eljutás módja, lehetőségei;

 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum
zavarral  vagy  egyéb  pszichés  fejlődési  zavarral  (súlyos  tanulási  figyelem-  vagy  magatartás
szabályozási zavarral) küzdők csoportja. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek,  tanulók:  az  a  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermek,  tanuló,  aki  a  szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas
kapcsolati  problémákkal,  tanulási,  magatartás  szabályozási  hiányosságokkal  küzd,  közösségbe
való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de
nem  minősül  sajátos  nevelési  igényűnek.  Az  oktatási-  nevelési  intézményeink  kiemelkedő
figyelmet fordítanak a hátrányos, a halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű, valamint a
beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő  gyermekek  óvodai,  iskolai  ellátására,
nevelésére.  Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek,  tanulók  neveléséről,  iskolai  felkészítéséről  a
szakértői  bizottság  szakértői  véleménye  szerint  kell  gondoskodnia  az  óvodának,  iskolának.  A
sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, nevelése az e
célra  létrehozott  gyógypedagógiai  nevelési-oktatási  intézményben,  óvodai  csoportban,  iskolai
osztályban,  vagy  a  többi  gyermekkel,  tanulóval  részben  vagy  egészben  együtt  történhet.  A
gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a
szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani.
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását az óvodai és iskolai köznevelési
intézmény vállalja. 
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Az óvoda 2,5 éves kortól a családi neveléssel együtt megalapozza a gyerekek személyiségének és
képességének  fejlődését.  Gondoskodik  a  nevelésről  és  felkészíti  a  gyermekeket  az  iskolai
életmódra.  Az  iskolába  lépés  időpontjának  megállapításához  véleményezi  a  gyermekek
fejlettségét.  Az  óvoda  a  gyermekek  számára  háromszori  étkezést  biztosít.  Integrált  nevelés
keretében  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  nevelését  biztosítja.  Az  önkormányzat,  mint
fenntartó, törekszik arra, hogy intézményeiben a kötelező szakmai és kisegítő dolgozó létszáma
százszázalékosan biztosítva legyen. 

                                                                                                                          
Az  óvodába  beírt  gyermeke  száma  gyógypedagógiai  neveléssel  a  bázis  évhez  viszonyítva
jelentősen  megnőtt.  A  hátrányos  és  halmozottan  hátrányos  helyzetű  óvodásgyermekek  száma
arányát tekintve a bázis évhez viszonyítva csökken. 
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2016. évben a 6- 14 éves iskoláskorúak száma 127 fő volt a községben. Közülük az 1-4 osztályba
járók 43f  ő  az  5-  8  osztályba járók 41 fő,  tehát  összesen 84 fő  azaz  66%  Pogányszentpéteri
gyermek jár az Iharosberényi Körzeti Általános Iskolába. Iharosberényben a Pogányszentpéterről,
Iharosból, Inkéről bejáró gyermekekkel együtt az iskolás gyermekek száma 123 fő. 
2017. évben a 6- 14 éves iskoláskorúak száma 131 fő volt a községben. Közülük az 1-4 osztályba
járók 37 fő  az  5-  8  osztályba járók 42 fő,  tehát  összesen 79 fő  azaz  60%  Pogányszentpéteri
gyermek jár az Iharosberényi Körzeti Általános Iskolába.
Iharosberényben a Pogányszentpéterről, Iharosból, Inkéről bejáró gyermekekkel együtt az iskolás
gyermekek száma 132 fő.  Tehát a Pogányszentpéteri iskoláskorú gyermekek kb. 40%- a szülei,
Csurgói vagy Nagykanizsai általános iskolát választja. A rendelkezésre álló adatokból tudjuk: A
2016. évi adatok alapján a 6 – 14 éves gyermeklétszám 127 fő volt. A 6- 13 éves korosztályban
115  fő  volt  ebből  31HH  és  53HHH  tehát  összesen  84  fő  vagyis  ebben  az  évben  ebben  a
korosztályban  75%  volt  hátrányos  helyzetű.  A  2017.  évi  adatok  alapján  a  6  –  14  éves
gyermeklétszám 131fő volt. A 6- 13 éves korosztályban 116 fő volt ebből 28HH és 43HHH tehát
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összesen 71 fő vagyis ebben az évben ebben a korosztályban 61% volt hátrányos helyzetű. 2020
évben  a  110  gyermekből  86  a  hátrányos  vagy  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  tehát  az
Iharosberényi Körzeti Általános iskolába tanulók 78%-a, ami nagyon magasnak mondható.

A szakiskolai, középiskolai, gimnáziumi tanulókról az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére
adat. 
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Pogányszentpéteren a megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek
száma a 2016 évihez képest jelentősen csökkent. 
Ahol a gyermek hátrányos környezetből indul, ott a gyermek jövőjét az óvodai, iskolai köznevelés
határozza  meg.  A  nevelő  munkán  múlik,  hogy  egy  gyermek  mennyire  lesz  érett  és  tud
beintegrálódni a társadalomba. Az egyenlő bánásmód alapvetően elvárandó, az óvodai és iskolai
pedagógusoktól,  és  az  is,  hogy egyformán  viszonyuljanak  valamennyi  gyermekhez.  Az
esélyegyenlőség  biztosítása  azt  kívánja  meg,  hogy  a  pedagógusok  felismerjék  ki  az,  aki
valamilyen  oknál  fogva  hátrányosabb  helyzetű,  és  ezt  a  hátrányt,  közneveléssel hogyan  lehet
kiküszöbölni. 

Pedagógiai munkájukon belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az esélyteremtés és
gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 
 felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, 
 szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása tanórán és azon kívül, a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása, 
 digitális technikák széles körű alkalmazása, 
 pályaválasztás segítése, 
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 
 napközis foglalkozások, 
 egész -napos iskola, 
 szakköri, sportközi lehetőségek közül történ szabad választás lehetőségének biztosítása, 
 versenyekre felkészítés, 
 művészeti oktatás, 
 szülőkkel való együttműködés, 
 fogadóórák biztosítása heti rendszerességgel, szülői értekezletek, 
 tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat,  a családsegítő és a gyermekjóléti  szolgálatokról,
szolgáltatásokról, 
 veszélyeztetettség észlelése, jelzése.

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

2020- 2021 „tanév” önkormányzat adatai
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Az  önkormányzat  által  fenntartott  Pogányszentpéteri  Micimackó  Óvoda  munkanapokon  6,45-
16,45  óráig  25  férőhellyel,  2  fő  óvodapedagógussal,  gyógypedagógussal,  dajkával,  kisegítő
dolgozóval  1  csoporttal  a  működik.  A  dolgozók  létszámát  a  térvényi  előírás  szerint  a
Pogányszentpéter Község Önkormányzat képviselő -testülete biztosítja.
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2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2020/2021-es tanévre vonatkozó adatok

A Pogányszentpéteri Micimackó Óvoda 25 férőhellyel rendelkező egycsoportos óvoda. A tanévre
beiratkozott gyerekek száma 5 fő. Csoport létszám szeptember 1-én 24 fő, majd december 18-
augusztus 31-ig 28 fő. Minden kisgyermek ingyenes étkezésben részesül.
Az óvoda 6.45-16.45-ig van nyitva, a gyerekek 2.5 éves kortól 7 éves korukig  vehetik igénybe.
Már nem feltétele a szobatisztaság, mivel bölcsőde nincs a faluban, a szülők élnek a lehetőséggel,
hogy 3 éves kor előtt beíratják a gyerekeket.
A  csoportban  11  fő  hátrányos  helyzetű  kisgyermek  van-ebből  2  fő  nevelő  szülőknél  van
elhelyezve, 3 óvodásnak a nagymama a hivatalos gyámja.
2021.  szeptember  1-én  9  óvodás  ment  iskolába,  3  óvodás  a  szakvélemény  alapján  maradt  a
következő tanévre is.                                                      
A  dolgozói  létszám:  1  fő  konyhai  kisegítő-  tálaló  konyhánk  van,  1  fő  dajka,  1  óvónő  és  1
pedagógiai asszisztens- helyére július 1-től óvónő jött.     
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Az  Iharosberényi  Körzeti  Általános  iskola  osztályáról  gyógypedagógiai  és  feladatellátási
helyeiről 2019-2020 éves adatai áll rendelkezésre. A 8 osztályos iskola gyógypedagógia oktatással
vehető igénybe és 1 feladatellátási hely áll rendelkezésére a diákoknak. Egy osztályra jutó tanulók
száma  gyógypedagógiai  oktatással  13  fő.  A  tanulók  35%  a  jár  be  Iharosból,  Inkéről  és
Pogányszentpéterről. 
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A magyar lakosság iskolai végzettsége ugyan egyre kedvezőbb összetételű, de bizonyos kutatások
azt  is  megmutatják,  hogy az  alacsony iskolai  végzettség  újratermelődik.  Manapság is  minden
egyes évjárat körülbelül ötöde a munkaerőpiacon alig konvertálható alacsony iskolai végzettséggel
(legfeljebb általános iskola) lép ki az oktatásból. Ennek egyik oka a lemorzsolódás: a középfokú
oktatásban jelentős azok aránya, akik elkezdenek valamilyen iskolát, de nem fejezik azt be. 
A nyolc osztályt befejezők 2014/2015 tanévben végzősök 20 fő és 1fő nem fejezte be, 2015/2016
tanévben 20 fő fejezte be és 1fő nem végezte el, 2016/2017 tanévben 11 személy fejezte be és 2fő
nem fejezte be az általános iskolát. 2019/2020 tanévben 16 fő fejezte be az általános iskolát.

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

Az önkormányzatnak nincs róla megbízható információja. 

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

Nincs összehasonlítható intézmény.

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások.

Pogányszentpéter Község Önkormányzata Képviselő- testülete rendeleteit úgy szabályozza, hogy
anyagi  forrási  lehetőségéhez  mérten,  segítséget  nyújtson  a  rászoruló  gyermekek,  családok
számára.  Kedvezményes iskolai és óvodai juttatásokban részesültek a település  gyermekei.  Az
iskolában és az óvodában ingyenesen étkeztek a gyermekek és az összes iskolai-óvodai szünidő
alatt biztosított az önkormányzat minden igénylő gyermekkedvezményben részesülőnek egyszeri
meleg ebédet. Emellett az iskolások ingyenes tankönyveket és tanszercsomagot is kaptak.
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Biztos kezdet gyermekházzal, Tanoda szolgáltatással az önkormányzat nem rendelkezik. Család-
és  gyermekjóléti  szolgáltatást  igénybe  vevő  kiskorúak  számáról  nem  áll  rendelkezésre  adat.
Szünidei étkeztetésben részesült 2016 évben 17, 2020 évben pedig már 20 gyermek.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Nagykanizsára és Csurgóra eljáró tanulók
száma magas. 

A mi iskolánk tudat erősítése.-
Lokálpatriotizmus erősítése közös

programokkal,- eredményes, hatékony oktatás-
nevelés, tehetséggondozás.- Gyerekek

érdeklődésének felkeltése, helyi szokásokra
épülő programokkal-szoros személyes

kapcsolat a családokkal.     
Az érettségit és szakmát adó intézményekbe

való továbbtanulás aránya az országos átlaghoz
viszonyítva alacsony. 

Iskolai pályaorientáció pályaválasztási
tanácsadás indítása helyben. A nevelő oktató

munka tartalmi megújítása.
 HH és HHH tanulók középfokú

intézményekben való továbbtanulási mutatói
alacsony. 

 IPR működtetése. HH és HHH gyerekek
fejlődésének nyomon követése. Nevelő-oktató

munka tartalmi megújítása. 
 Kompetenciamérés eredményeinek országos

átlaghoz képest alacsony. 
 Hatékony, új módszereken és

eszközhasználaton alapuló személyiség-
központú, kompetencia alapú oktatás. Ellenőrző

mérések, monitoring. 
 Magas a hiányzások aránya, különösen a HH

és HHH tanulók esetében. 
 Pályaorientációs és gyermek és ifjúságvédelmi

szakemberek együttműködése a hiányzás
csökkentése érdekében, szociális jelzőrendszer,

jelenlegi napközis rendszer szakmai
továbbfejlesztése. 

Az infrastruktúra és a személyi feltételek
hiányossága. 

 Pedagógus továbbképzés, új módszerek
adaptációja, szakértők igénybevétele, IKT

eszközök fejlesztése, kompetencia alapú oktatás
feltételeinek megteremtése. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják.
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind
a férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok
illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az
előmenetel, a szociális biztonság stb. területén.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre több
szerepet  töltenek  be  a  mindennapi  életben,  egyszerre  kell  helytállniuk  a  munkahelyen  és  a
családjukban. A nemekhez kötődő sztereotípiák miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik
elsődlegesen az otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a



családról  való  anyagi  gondoskodás.  A  nőkre  a  kettős  szerep  miatt  sokszor  plusz  terhek
nehezednek,  a  szerepek  összehangolása  néha  nehézséget  jelenthet  mindkét  fél  számára.  A
visszatérni szándékozó, illetve a kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való
visszatérés  több  szempontból  is  nehéz  feladatot  jelent.  Munkától  való  tartós  távollétük  alatt
készségeik, ismereteik elavulnak, megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg,
ha több gyermek születése miatt hosszabb időt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak
azok,  akik  gyermeküket,  vagy  gyermekeiket  egyedülállóként  nevelik,  és/vagy  esetleg
pályakezdőként kevés munkatapasztalattal rendelkeznek. Karrier vagy család? Leginkább a nőket
érinti e választási kényszer. Választaniuk kell a munka, karrier, és a háztartás, a gyermeknevelés
gondjai, örömei között. Egyik oldalon a pénzkeresés, a szakmai tudás, az előmenetel áll, a másik
oldalon van a család, az otthonteremtés.  Nem könnyű összeegyeztetni a munkát és a családot,
pedig szinte minden nőnek meg kell birkóznia e feladattal. Valójában nem hogy „nem könnyű”
feladat, hanem ez a nők egyik legnagyobb gondja.

A  2012.  évi  I.  törvény  a  munka  törvénykönyvéről  12.  §-a  rendelkezik  arról,  hogy  a
munkaviszonnyal,  így  különösen  a  munka  díjazásával  kapcsolatban  az  egyenlő  bánásmód
követelményét  meg kell  tartani.  Az 2003.  évi  CXXV. törvény az egyenlő  bánásmódról  és  az
esélyegyenlőség előmozdításáról pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció
fogalmát,  amely rögzíti,  hogy az adott  személy olyan tulajdonsága miatt  kerül hátrányba más,
összehasonlítható  helyzetben  lévő  személyekhez  képest,  amit  nem  tud  befolyásolni.  Védett
tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet a faji
és etnikai hovatartozás is.
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

A  nők  munkaerő-piaci  hátránya  összetett,  nehezen  vizsgálható  jelenség,  kedvezőtlen
munkaerőpiaci  helyzetük  számos  okra  vezethető  vissza.  Ilyen  többek  között  az  anyaság,  az
iskolázottság,  az  életkor.  A  foglalkoztatás  és  a  munkanélküliség  alakulásának  a  nők  körében
Pogányszentpéter településen nem lehet okozati tényezője az óvodai férőhelyek száma, hiánya,
hiszen az önkormányzat  által  fenntartott  intézménye útján jelenleg  mindenki  számára elérhető
szolgáltatás. A férfiak és a nők ritkán dolgoznak ugyanazon pozícióban, egyazon munkahelyen. A
nők  többsége  az  úgynevezett  nőies  szakmákban  dolgozik  (pl.:  pedagóguspálya,  egészségügyi
ápolók, gondozók, eladók kozmetikusok stb.). Néhány éve még a férfiak és a nők által betöltött
állások igen erőteljesen elkülönültek egymástól, szegregálódtak, manapság ez már egyre kevésbé
jellemző. 
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A nyilvántartott  álláskereső 15- 64 évesek körében a nők aránya a férfiakéhoz képest jobbnak
mondható.  A bázis  évhez viszonyítva  a  nők javára  billent  a  mérleg.  Viszont  mivel  az  utóbbi
időben megnőtt a gyermekvállalási kedv, a nők körében sokan éltek a negyven éves szolgálat utáni
nyugdíjaztatás  lehetőséggel,  ez az adat  nem biztos,  hogy  adekvát  képet  mutat  a  15-64 évesek
foglakoztatási területéről.
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A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők statisztikai adatai is azt mutatják, hogy a
bázis évhez képest  jelentősen javult  a nők munkavállalása.  A foglalkoztatást  segítő és képzési
programok  esetében  figyelembe  kell  venni,  hogy  megnőtt  a  szakmunka  iránti  igény,  amely
elsősorban a férfi munkaerőt érinti. A nők fizikai erejüknél fogva kevésbé vonhatók be ezekre a
területekre. 
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Pályakezdő  álláskeresők  aránya  az  adatok  tükrében  a  nyilvántartott  álláskeresőkhöz  képest
jelentéktelen. Ez annak is betudható nőt a tanulni vágyók kedve. Egyre több fiatal szerez szakmát
és  a  meghirdetett  foglalkoztatást  segítő  képzési  programok  egyre  jobban  alkalmazkodnak  a
kereslethez. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

A  nők  foglakoztatást  segítő  képzési  kínálata  az  utóbbi  időben megnőtt.  Egyre  többen
helyezkednek  el  a  szociális,  kereskedelem,  vendéglátás  területén.  Divat  szakmává  vált  a  nők
körében a műkörmös, pedikűrös, manikűrös, fodrász, kozmetikus, sminkes és szempillaépítő és
masszőr. Ezekhez pár kivételtől eltekintve elég a nyolc évfolyam befejezése.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

A nők  elhelyezkedési  esélyeit  csökkenti  az  alacsony  iskolai  végzettség,  a  származás,  etnikai
hovatartozás,  vagy  ha  hátrányos  helyzetű  kistérségekben  élnek.  Különösen  nehéz  helyzetben
vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek. Az alacsony iskolai végzettségűek
elhelyezkedési  lehetősége  a  település  kínálta  munkahelyeken  alacsony.  Elsősorban  az
önkormányzat és intézményeinek közfoglalkoztatási programjaiban kapnak feladatot és az indított
képzéseken, programokban vesznek részt. A Csurgó és Nagykanizsa és a környező települések
nagyobb munkáltatói elsősorban betanított munkásokat alkalmaznak, jellemzően alacsony iskolai
végzettségűeket. 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett,  nehezen vizsgálható jelenség. A nők munkaerő-piaci
hátrányos megkülönböztetésére nem áll rendelkezésre adat. 

5.2  A  munkaerő-piaci  és  családi  feladatok  összeegyeztetését  segítő  szolgáltatások  (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

                                                                                                                                                                 9



 

                                                                                                                                                                 9



A  védőnői  szolgálat  is  társulásban  működik,  melynek  fenntartói  Iharosberény,  Iharos  és
Pogányszentpéter  községek  Önkormányzatai.  A  védőnői  álláshelyek  száma  3  településre  2fő.
Ezzel  biztosítja  az  önkormányzat  a  0-18  éves  gyermekek,  a  várandós  anyák,  a  családok
egészségügyi ellátását. Tehát ezen a területen munkavállalói hiány ez idáig nem jelentkezett. 
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Pogányszentpéter községben bölcsőde nincs, de eddig igazából igény sem volt rá. Ha egy anya a
gyermek hároméves kora előtt szeretne munkát vállalni, lehetősége van a szobatiszta gyermekét
2,5 éves korban a helyi  óvodába beíratni.  Jelenleg ellátatlan igénylő nincs.  Az önkormányzati
intézmények saját hatáskörön belül oldják meg a nők rugalmas foglalkoztatását, összeegyeztetve a
munka, a család, a gyermeknevelés feladatát. 
                                                                                                                                  

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

Ma már egyre jobban „divatossá” vált a családtervezés a kormány családpolitikai intézkedésének
köszönhetően. A családtervezésben az anya-és gyermekgondozás területén nagy szerep jut még a
védőnői hálózatnak. 
A  védőnő  feladatai  közé  tartozik a  nővédelem,  ezen  belül a  családtervezéssel  kapcsolatos
tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezés,
részvételének  ösztönzése. A várandós  anyák  gondozása  főként a  gyermekágyas  időszakban
segítségnyújtás  és  tanácsadás  az  egészségi  állapottal,  az  életmóddal,  szoptatással,  valamint  a
családtervezéssel  kapcsolatban.  Az  újszülött  kortól  a  tanulói  jogviszony  megkezdéséig  a
gyermekek gondozása,  ennek során, a  törvényes képviselővel  előzetesen egyeztetett  gondozási
terv  alapján  a  családlátogatás,  védőnői  tanácsadás  keretében  célzott  és  szükséglet  szerinti
gondozás  végzése,  továbbá a  harmonikus  szülő-gyermek kapcsolat  kialakulásának,  a  gyermek
nevelésének  és  szocializációjának  segítése,  valamint  a  gyermek  fejlődéséhez  igazodóan  az
egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása.

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak
A  célcsoport  vizsgálatánál  említeni  kell,  hogy  jelentős  probléma  a  családon  belüli  erőszak,
melyről nincsenek adatok helyi szinten. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon
falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az
áldozatok  számára  jelentősen  megnehezíti  a  segítségkérést,  a  környezet  számára  pedig  a
segítségnyújtást.  A családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a probléma korai feltárása. A
veszélyeztetett  csoport  elsősorban a nők és  a  gyerekek,  ezért  fontos,  hogy tisztában legyenek
azzal, hogy a sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez fordulhatnak segítségért.
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Az  önkormányzat  szociális  ellátó  rendszere  a  háziorvosi  szolgálat,  a  védőnő,  a  családsegítő
szolgálat,  óvoda  és  iskola,  a  szomszédok  sokat  tehetnek  az  észlelés  érdekében.  A  nőket  érő
erőszak, családon belüli erőszak összefüggésben van a gyermekbántalmazással, és az elhanyagolás
is jelen van a gyermekek életében. Az érintett gyermekek családjaira jellemző, hogy többségük
szociálisan hátrányos helyzetű és rendszeresek a szülők közötti  konfliktusok. A bántalmazások
hátterében  főként  anyagi,  párkapcsolati,  pszichés  problémák  és  szenvedélybetegség  állt.  Ma
Magyarországon  Nők  a  Nőkért  Együtt  az  Erőszak  Ellen  (NANE)  Egyesület a  legismertebb
szervezet, mely felvállalta e társadalmi jelenségről szóló ismeretek terjesztését. 
Pogányszentpéteren elsősorban az családsegítő és gyermekjólét intézménye az, akihez a nőket érő
erőszak esetén támogató segítségért fordulhatnak. A községben 2017 évben nem érkezett jelzés a
családsegítő felé, és a KMB sem számolt be éves beszámolójában arról, hogy esetleg erre irányuló
riasztásuk, vagy intézkedésük lett volna. 

5.5  Krízishelyzetben  igénybe  vehető  szolgáltatások  (pl.  anyaotthon,  családok  átmeneti
otthona)
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás  a településen nincs. Nincs anyaotthon, családok
átmeneti otthona. Szolgálatidőben a Csurgó Járási Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
segíti a segítségkérőt a megfelelő helyre való eljutásban. Szolgálati idejükön kívül a segélykérő
telefonok adnak tájékoztatást, hogy a segítséget kérő kihez forduljon. Ma már a legtöbb embernek
rendelkezésére áll a telefon, így ezek elérhetősége általa könnyebb. 
                                                                                                                                             

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők  közéletben  betöltött  szerepét  vizsgálva  nem  szabad  elfelejteni,  hogy  az  azonos  jogok
érvényesítéséhez  elengedhetetlen  a  képviselet.  A  nők  részvételére  nemcsak  a  női  nem
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban,
hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Pogányszentpéter Község Önkormányzatának
az alpolgármestere  nő.  A közös  hivatal  dolgozói  közül  2  férfi  van,  a  jegyző,  aljegyző  és  12
ügyintéző  pedig  női  dolgozó.  A Pogányszentpéteri  Micimackó Óvodában 4 nő dolgozik,  férfi
munkaerő itt nincs. Az Iharosberényi Körzeti Általános iskola igazgatója és helyettese is  nő, a
pedagógusok szerepét 90% -ban nők töltik be. Az iskola technikai dolgozói is többségben nők. A
közétkeztetési konyhán csak nők dolgoznak. A védőnő is nő. A családsegítő is nő. A fogyatékosok
nappali intézményében is csak nők dolgoznak. Háziorvosi szolgálatnál 1 férfi 1 nő, gyermekorvosi
szolgálatnál  2  nő,  a  fogorvosi  szolgálatnál  házaspár dolgozik.  Így  elmondható,  hogy  a
közszférában dolgozók több mind  70% nő. A helyi civil szervezetek és egyesületekről ugyanez
elmondható.
                                                                                                                                 

5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Pogányszentpéter Község Önkormányzat és a helyi lakosok nem tesznek különbséget a nemek
között. Ezen a területen is érvényesül az esélyegyenlőség. 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Megfelelő szakképzettség hiánya Piacképes képzésekhez, tanfolyamokhoz való
hozzájutás segítése 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1  Az  időskorú  népesség  főbb  jellemzői  (pl.  száma,  aránya,  jövedelmi  helyzete,
demográfiai trendek stb.)
Az élettartam hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is egyre több az
idős  ember.  Számuk  és  népességen  belüli  arányuk  növekedése  általános  jelenség,  aminek
következtében folyamatosan egyre nagyobb teher nehezedik a társadalmi ellátórendszerekre.  A
jóléti állam bevételeit és kiadásait hosszútávon a jóléti programok szabályai mellett alapvetően a
demográfiai és a munkaerőpiaci folyamatok határozzák meg. Azok a kormányzati intézkedések,
amelyek  hosszú  távon  a  gazdaságilag  aktív  népesség  arányát  növelik  a  népességben  –  pl.  a
termékenység növekedése, az aktív korú bevándorlási egyenleg javítása vagy az egészségben leélt
életévek emelése révén –, javítják az életpálya-finanszírozás egyensúlyát. A munkaerőpiacon a
foglalkoztatást  és  a  munkavégzés  termelékenységét  hosszú  távon  növelő  intézkedések  szintén
hozzájárulnak  a  fenntarthatósághoz.  Az időskori  eltartottsági ráta  a  gyermekkorúak  számát  és
arányát nem veszi figyelembe, az öregedés aktuális állapotát jelzi. 
A KSH adatok alapján Magyarországon az időskori eltartottsági ráta az 1990. évi 20,0%-ról 30
év alatt 30,3%-ra nőtt, azaz ezer aktív (15–64 éves) korúra 303 fő 65 éves és annál idősebb korú
jutott 2020. január 1-jén. Ennél rosszabb az arány, ha csak a tényleges aktív korúakra, a 20 és 64
év közötti népességre vetítjük. 2020-ban 328 fő időskorú jutott ezer 20–64 éves emberre.
Két éve már, hogy a társadalmi elszigeteltség és a kötelező távolságtartás mindennapjait éljük. Az
első  hetekben  úgy  tűnt,  mintha  ebben  a  felgyorsult  tempójú,  rohanó  világban  egy  rövid
„kényszerpihenő”  talán  még  hasznunkra  is  válhat  a  jövőben.  Egy  évvel  később  mégis  az
ingerültség,  a  szorongás,  a magány vagy a melankólia  érzése válik  általános jelenséggé. Ez a
helyzet  a  gyermekek  után  az  idős  korúakat  sújtja  leginkább.  Az  idősebb  rokonunk
meglátogatásának,  átölelésének  még  napjainkban  is  meg  van  a  kockázata.  Legtöbbünk  nem
gondolta volna, hogy egy év után a fizikai távolság ennyire nyomasztóvá fog válni. Főleg gondot
jelent azoknak az időseknek a megvédése, akik a védőoltás kockázatától is féltek. 
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Pogányszentpéter  községre  is  a  magasodó  öregedési  index  jellemző.  A  társadalmi  elöregedés
globális problémává lett Magyarországon, így érinti Pogányszentpétert is. Bár az utóbbi években
valamelyest nőtt a  gyermek  születések száma, az idősek száma minimális számban csökken. Az
utóbbi  évek  munkanélkülisége,  közfoglalkoztatott  viszony  gyakorisága  sok  időskorú  esetében
kisnyugdíjas,  minimális  jövedelmet  eredményezett.  Ennek  következményeként  a  megélhetés
gondja  jelen  van  életükben.  Mindez  maga  után  vonja  az  alacsony  életszínvonalat,  az
életminőségük romlását. 
A  statisztikai  adatok  alapján  az  utóbbi  években  erősödni  látszik  az  a  tendencia,  hogy  idős
emberek, ameddig csak el tudják látni magukat, még megözvegyülés után sem költöznek össze
gyermekeikkel, unokáikkal, hanem megpróbálnak önállóan élni. Az életkor előrehaladtával egyre
jellemzőbbé válik életükben a takarékoskodás. Az idősek jelentős része közüzemi díjhátralékkal
nem rendelkezik, nem halmoz fel. A rendelkezésre álló anyagi erőforrásait úgy osztja be, hogy
először a számláit fizeti ki és csak azt követően gondoskodik egyéb kiadásokon. Az egyedül élő
szociálisan, egészségügyileg rászorult idős emberek az Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásnak
Intézményében  vehetnek  igénybe  alapszolgáltatásokat.  Társas  kapcsolatuk  fenntartására  a
Ciklámen Nyugdíjas Klubot használhatják fel,  önkifejezési  módjaikat  (ének, tánc,  versmondás,
kézimunka stb.) itt találhatják meg. Decemberben az önkormányzat a 60 éven felülieknek idős
napi, Karácsonyi kulturális rendezvénnyel kedveskedik. Ezen felül az önkormányzat a 60 éven
felülieknek,  anyagi  lehetőségeihez  mérten  (2021  évben  10.000  forint  95  szép  korúnak)
jövedelemvizsgálat nélkül, alanyi jogon támogatást nyújtott.
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A társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  értelmében  az  idősek
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
saját  jogú;  és  hozzátartozói  nyugellátásokat  biztosít  számukra.  A  társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer  keretében járó hozzátartozói  nyugellátás  az özvegyi  nyugdíj;  az árvaellátás;  a
szülői  nyugdíj;  a  baleseti  hozzátartozói  nyugellátások,  valamint  az  özvegyi  járadék.  A
megváltozott  munkaképességű  nyugdíjasok  rokkantsági  ellátásban  és  rehabilitációs  ellátásban
részesülhetnek.  Elmondható,  hogy  Pogányszentpéteren  még  mindig  él  az  időseket  támogató
családi kapcsolati  rendszer.  Generációk élnek együtt  és segítik egymást.  Pogányszentpéteren a
nyugdíjasok száma kis mértékben ugyan, de folyamatosan csökken. Az adatok tükrében azt is
láthatjuk, évről -évre a nők érik meg többen a nyugdíjas kort.
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Életkoron alapuló  ellátásban részesülő és  özvegyi  és szülői  nyugdíjban részesülő nemek közti
különbségének összehasonlításához nem áll rendel elegendő adat. Öregségi nyugdíjban részesülők
nemek  közti  különbségének  összehasonlítása  során  megfigyelhető,  hogy  a  nők  a  bázis  évtől
kezdődően napjainkig 7-10 fővel vannak többen. Ebből ismét megállapítható, hogy nők többen
érik el az öregségi nyugdíj jogosultságát.
Idős  korúak  járadékában  részesítettek  2018,  2019,  2020  évben  mindösszesen  1-1fő.  Tehát  az
összes  nyugdíjashoz  viszonyítva  minimális  azok  száma,  akik  nem  szereztek  jogosultsághoz
kapcsolódó nyugdíjat ezekben az években. 
                                                                                                

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
A községben élő nyugdíj korhatárt elérők között csak páran vannak, akik tovább dolgoznak vagy a
nyugdíjuk  mellett  munkát  vállalnak.  Az  Flt.  24.  §-a  értelmében  a  nyugdíjazáshoz  közel  álló
álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési
segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. 
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h. idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága;

A munka világába való elhelyezkedésnek sok szempontja van. Az utóbbi időkben javult a munkát
vállalók  száma,  hiszen  az  országban  munkaerő  hiány  lépett  fel  sok  területen.  Az  idősebb
korosztályok foglalkoztathatóságának javítása, elhelyezkedésének elősegítése sok esetben komoly
erőfeszítéseket kíván. Az 50 éven felüli munkanélküliek megfelelő végzettség szerinti összetétele
kedvezőtlenebb,  mint  a  fiatalabb  munkanélkülieké.  A  munkáltatók  ezért  is  nehezebben
alkalmazzák őket,  képzésre pedig – hacsak nincs nagyon biztos álláslehetőségük – az idősebb
munkanélküliek nem szívesen vállalkoznak. 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen;

A településen a foglalkoztatási lehetőség csekély, az álláshelyek betöltöttek. A tanulni vágyóknak 
Csurgó  a számukra meghirdetett  képzések állnak rendelkezésre.  Pogányszentpéteren jelenleg a
nők részére tisztítás-technológiai szakmunkás tanfolyamara egy fő jelentkezett a férfiak számára
személy- és vagyonőr tanfolyamára pedig 2 fő jelentkezett a közmunkások közül. 
A községben működő civil szervezetek között több idősebb korú is tevékenykedik. A falugondnok
és a közmunkások vezetője időközönként látogatást tesz a község főleg egyedül élő lakosoknál. 
Vannak  viszont  időskorúak,  akik  a  vírus  veszélyhelyzet  miatt  elhatárolódnak  a  személyes
találkozásoktól. 
                                                                                                                                                     

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

Nincs róla adat és tudomása az önkormányzatnak. 

6.3  A  közszolgáltatásokhoz,  közösségi  közlekedéshez,  információhoz  és  a  közösségi  élet
gyakorlásához való hozzáférés
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a. az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése;

     

A  személyes  gondoskodást  nyújtó,  időseket  érintő  szociális  ellátásokat  az  önkormányzat  a
kötelezően ellátandó feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével
az  állam  és  a  települési  önkormányzat  segítséget  nyújt  a  szociálisan  rászorulók  részére  saját
otthonukban  és  lakókörnyezetükben  önálló  életvitelük  fenntartásában,  valamint  egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formát javasol számukra.

 A falugondnoki,  illetve  tanyagondnoki  szolgáltatás  célja  a  falvak és  a  külterületi  vagy
egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés
nehézségéből  eredő  hátrányainak  enyhítése,  az  alapvető  szükségletek  kielégítését  segítő
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szolgáltatásokhoz,  közszolgáltatáshoz,  valamint  egyes  alapszolgáltatásokhoz  való  hozzájutás
biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

 Étkeztetés  keretében  azoknak  az  Sztv-ben  meghatározott  szociálisan  rászorult
személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a. koruknál fogva,
akik
a 62. életévüket betöltötték, 
b. egészségügyi állapotuknál fogva, aki mozgáskorlátozottsága, legalább 50%-os munkaképesség
csökkenés,  illetve  krónikus,  vagy akut  megbetegedése  miatt  önmaga ellátásáról-  részben vagy
teljesen, átmenetileg vagy véglegesen – gondoskodni nem tud, 
c. szenvedélybetegségük, vagy d. hajléktalansága miatt 
A  szociális  rászorultság  fennállásának  megállapításához  benyújtott  dokumentumok:  személyi
igazolvány,  házi  orvosi  javaslat,  FOT,  rokkantsági  határozat,  szakorvosi  zárójelentés,  egyéb
igazolás. 
  Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás célja, a szolgáltatást igénybe vevő személy
önálló életvitelének fenntartása a saját lakókörnyezetében. 
  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  a  saját
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék
megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítását célzó ellátás. 
 Családsegítő  szolgáltatás  A  családsegítés  a  szociális  vagy  mentálhigiénés  problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok, idősek számára az ilyen
helyzethez  vezető  okok  megelőzése,  a  krízishelyzet  megszüntetése,  valamint  az  életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 Egészségügyi  alapellátás  tekintetében  Iharosberény  központú  háziorvosi,  fogorvosi
szolgálatot vehetik igénybe és gyógyszerüket is Iharosberényben ki tudják váltani. Aki nem tud
elmenni azt a falugondnok elszállítja. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés;
 

A  kulturális  programokhoz  való  hozzáférés  feltételei  községünkben  megfelelőek  az  idős
korosztály igényeinek. A községben a kulturális programok, események, intézmények biztosítják
az idősebb korosztály szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését.  A karácsony idősek
napi rendezvényén aki in-mobilitása miatt nem tud részt venni, de szándékában áll elmenni, azt a
falugondnok  elszállítja.  A  lakosság  igénybe  vehet  könyvtár  szolgáltatást.  Az  idősek,  heti
rendszerességgel  jönnek  össze  a  klubjukban.  A  klubban  színvonalas  ünnepek  megtartásában,
kreatív  foglalkozásokon  vehetnek  részt.  Rendelkezésre  áll  az  evangélikus  és  római  katolikus
vallásgyakorlás  is  a  helyi  templomokban.  Részt  vehetnek  hagyományőrző  tánccsoportban,
kórusban.  Több  alkalommal  van  lehetőség  a  kultúrházban  a  testmozgásra  is.  A  Covid19-
koronavírus-járvány  megjelenése  óta  gyakran  volt  karantén  és  nem  lehetett  összejöveteleket,
rendezvényeket tartani.
 

c) idősek informatikai jártassága;

Az idősek informatikai jártasságát a Pogányszentpéteri Könyvtárban mérték fel. Több alkalommal
próbált  több  szolgáltató  az  időskorúak  részére  optimális  alapszintű  informatikai  képzést
biztosítani,  de  sajnos  az  érdeklődők  száma  nem  érte  el  az  5  főt.  Emiatt  nem  indítottak  a
településen  ezirányú  képzést.  Főleg  ennek  köszönhetően  a  megkérdezettek  alig  10%-  a
rendelkezik alapszintű internet és/vagy számítógép használói ismerettel. 
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Azonban  az  idő  múlásával  egyre  több  lesz  azoknak  az  idős/idősebb  korúak  száma,  akik
önmaguktól  vagy  a  családtagjaiktól  elsajátították  az  internet  használat  alapjait.  Az  idősek
informatikai képességeinek fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ezzel nemcsak a munkaerőpiacon
való elhelyezkedési esélyeik nőnek, de általában véve is több információhoz juthatnak rövid időn
belül és hatékony módon. Több olyan szolgáltatás van ma hazánkban, ami opcionálisan internet és
számítógép  használatot  feltételez  (pl.  internet  -bank  szolgáltatások,  EESZT,  ügyfélkapus
ügyintézés, elektronikus kormányablakos ügyintézések, adóbevallás, pályázatok stb.) 
Most a Covid19-koronavírus-járvány járvány idejében még fontosabbá vált a nethasználat. Egyre
népszerűbbek az internetes web-áruházi vásárlások. A távolabbra költözött  családtagokkal való
kapcsolattartásra  ideális  közösségi szolgáltatások.  Már  az  idősebb  korosztály  is  megjelent  a
közösségi  oldalakon  (pl.  Facebook,  Viber),  és  fontosnak  tartják  az  interaktív  közösséghez
kapcsolódást is. (pl. van már olyan időskorú lakosunk, aki internetes imacsoportban imádkozik és
kommunikál, mivel a betegsége miatt nem tud eljutni a helyi templomba.) 

d) a generációk közötti programok.

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

Pogányszentpéteren az időseket célzó programok: 
 Magyar Kultúra Napja, 
 Farsangi bál,
 Húsvéti ünnep és településszépítés, 
 Prevenciós előadások (pl. bűnmegelőzési, mentálhigiénés, dietetikai) 
 Szervezett kirándulások (pl. színházlátogatás)
 Mikulás ünnepély,
 Adventi kézműves bemutató és vásár,
 Márton Napi lámpás felvonulás és előadás, 
 Karácsonyi ünnep, idősek napi rendezvény.
Azon kívül  részt  vehetnek még a településen  tartott  egyéb rendezvényeken is,  mind a szüreti
felvonulás, falunapi programok, Pálos-rendezvények, mozgás terápia stb. 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Jelentős az idősek körében az alacsony
jövedelemmel rendelkezők száma 

Továbbra is tájékoztatás az igénybe vehető
támogatásokról           

Egyedül élők elmagányosodása               Az érintett réteg közösségi életbe való
bevonása, alapszolgáltatások fenntartása                           

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Pogányszentpéteren a súlyos fogyatékkal élők számáról nem rendelkezünk elég adatokkal. Helyi
ismereteink alapján nincs kerekesszékkel közlekedő a községben. Viszont elektromos mopedet 6
fő használ napi rendszerességgel a településen belüli közlekedésre. Egyéb járást segítő eszközt
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(bot, járókeret) 2017 évben 11 fő használt. Egy fiatalkorú nő középsúlyos értelmi fogyatékosságán
kívül, a többi fogyatékkal élők helyzetéről és fogyatékossági típusáról nincs pontos adat. 

A megváltozott  munkaképességű személyek  száma  2015 évben a  2019 évhez összehasonlítva
magasabb.  A bázis évhez viszonyítva 5 fővel csökkent a számuk. A statisztikai adatokból az is
látható,  hogy a nők aránya  minden évben magasabb és 2018 évben majdnem a háromszorosa.
Oka: Pogányszentpéteren a 65 év feletti lakónépességben sokkal több a nő, így a megváltozott
munkaképességűek arányában is  megjelenik  ez a  többlet.  A másik  ok:  a  felnőtt  lakónépesség
döntő  hányada  fizikai  munkásként  dolgozik  egész  életében,  és  munkakörönként  15-20  év
elteltével  megjelennek  az  egyirányú  terheléshez  kapcsolódó  fizikai  deformitások,  gyulladásos
betegségek, egyéb testi-pszichikai panaszok. Kevesen vesznek részt a prevenciós szűréseken és a
késői  felismerés,  kezelés  sokszor  vissza  nem  fordítható  egészségkárosodáshoz,
képességcsökkenéshez, funkciózavarhoz vezet.
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a. fogyatékossággal  élő  személyek  foglalkoztatásának  lehetőségei,  foglalkoztatottsága,
védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás;

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól 15-16. §-a értelmében a fogyatékos
személy  lehetőség  szerint  integrált,  ennek  hiányában  védett  foglalkoztatásra  jogosult.  A
foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.
Ha  a  fogyatékos  személy  foglalkoztatása  az  integrált  foglalkoztatás  keretében  nem
megvalósítható,  úgy  számára  speciális  munkahelyek  működtetésével  a  munkához  való  jogát
lehetőség  szerint  biztosítani  kell.  A  védett  munkahelyet  a  központi  költségvetés  normatív
támogatásban részesíti. A fogyatékos munkavállalókkal kapcsolatos probléma oka elsősorban az,
hogy  a  teljesítménykényszer  miatt  nincs  lehetősége  a  szervezeteknek  a  fogyatékos  személy
speciális munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni, emiatt sokszor alkalmazásuk is
meghiúsul.  Pogányszentpéteren  a  fogyatékkal  élők  foglalkoztatására  nincs  lehetőség.  A
megváltozott munkaképességűek munkalehetősége Csurgón a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.
célja,  tevékenységének  meghatározója  a  megváltozott  munkaképességű  munkavállalók
rehabilitációs foglalkoztatása. Nagykanizsán a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű dolgozók jelentősebb része rehabilitálható, kisebb hányada pedig
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védett  munkahelyen  tartósan  foglalkoztatható.  Feladata,  hogy  visszavezesse  a  rehabilitálható
státuszú munkavállalóit a nyílt munkaerőpiacra. 

b. munkavállalást segítő lehetőségek;

Gyakran  előforduló  probléma,  hogy  a  fogyatékos  személyt  akadályozottsága  miatt  nem
foglalkoztatják  a  végzettségének  és  képzettségének  megfelelő  álláshelyen.  (pl.:  felsőfokú
végzettsége ellenére  alacsonyabb végzettséggel  is  betölthető foglalkoztatást  ajánlanak neki.)  A
fogyatékos személyek foglalkoztatása akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja
megközelíteni a munkahelyet.

Ilyen  információk  beszerzése  rendkívül  nehéz,  hiszen  az  érintettek  nem  hozzák  a  hátrányos
megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek.

c. hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén;

Pogányszentpéteren  a  foglakoztatás  területén  hátrányos  megkülönböztetésről  adat  nem  áll  a
rendelkezésünkre.

d. önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok.

A  fogyatékkal  élő  emberek  és  családjaik  a  legsérülékenyebb  társadalmi  csoportot  alkotják.
Össztársadalmi  feladat, olyan  környezet  megteremtése,  hogy  egyenlő  esélyekkel
érvényesülhessenek a mindennapi tevékenységükben a fogyatékkal élők. 
Pogányszentpéteren a fogyatékkal élő önálló életvitelét támogató, helyi intézmény, szolgáltatások:

 az étkeztetés, amely a fogyatékkal élő igénye szerint házhoz szállítva, elvitellel vagy helyben

fogyasztással biztosítja a napi egyszeri meleg ételt, 
 házi  segítségnyújtás,  amely  a  fogyatékkal  élő  saját  otthonában  nyújt  gondozást,  a  saját

képességeit figyelembe véve 
 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egy segélyhívó készülék, amely a fogyatékos személyek

önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújt ellátás 
 A fogyatékkal élők nappali ellátása,  amely szintén az önálló élvitelt segíti, 

Ezt az intézményi ellátást Csurgón veheti igénybe a csurgói járás településein élő fogyatékos, de
sajnos a mai napig csak tömegközlekedéssel. 
Pogányszentpéterről  ezt  az  ellátást  2016  évtől  1  fő  veszi  igénybe,  egy  középsúlyos  értelmi
fogyatékkal élő középkorú nő. Az ellátottat az anyja segíti a buszra felszállni a buszsofőrre bízza
az útközbeli felügyeletét és a megállóba egy gondozó várja.
A Csurgói járásban nagy szüksége lenne a fogyatékkal élőknek egy támogató szolgálatra. 

                                                                                                   

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A  fogyatékossággal  élő  személyek  egészségi  állapotából  adódó  hátrányok  és  többletkiadások
leküzdéséhez, többféle támogatás vehető igénybe. 

 Magasabb összegű családi pótlék a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos kiskorú,   illetve a
tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos nagykorú személy részére állapítható meg. 

 Fogyatékossági  támogatás  a  súlyosan  fogyatékos  személy  részére  járó  pénzbeli  juttatás.  A

támogatás  célja,  hogy  –  a  súlyosan  fogyatékos  személy  jövedelmétől  függetlenül  –  anyagi
segítséggel  járuljon  hozzá  a  súlyosan  fogyatékos  állapotból  eredő  társadalmi  hátrányok
mérsékléséhez 

 Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt legalább 70%-os mértékű

egészségkárosodást  szenvedett  és  nyugellátásban,  baleseti  nyugellátásban  vagy  megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. 

 Rokkantsági ellátás, feltétele a  biztosításban töltött meghatározott idő 
 Közgyógyellátás, az alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátásra való jogosultságot a

járási hivatalok állapítják meg 
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 Súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  kedvezményei:  Személygépkocsi  szerzési

támogatás, személygépkocsi átalakítási támogatás 
 Parkolási Igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja

fel  különböző  kedvezmények  igénybevételére.  2013.  augusztus  1-jétől  a  jogszabályban
meghatározott  mozgásában  korlátozott  személyen  kívül  igazolványra  a  bizonyos-  működési
engedéllyel rendelkező – intézmények is jogosultak 

 Személyi  jövedelemadó  kedvezmény:  Az adókedvezményre  jogosult  a  súlyosan fogyatékos

személy.  Az adókedvezmény  az  adóév első  napján  érvényes  havi  minimálbér  5  százalékának
megfelelő összeg, jelenleg havonta 6.900.-Ft (személyi kedvezmény) 

 Gépjárműadó fizetése alóli mentesség: 2017. január 1-jétĘl a gépjárműadó mentesség szabálya

változott. Mentes a gépjárműadó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő
adóalany,  valamint  a  súlyos  mozgáskorlátozott  vagy  egyéb  fogyatékossággal  élő  személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban
együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a
külön  jogszabály  szerinti  személytaxi-szolgáltatásra  és  személygépkocsis  személyszállító
szolgáltatásra  használt  –  személygépkocsija  után  legfeljebb  13 000 forint/adóév  erejéig.  Ha a
mentességre  jogosult  adóalany  adóalanyisága  és  adókötelezettsége  az  adóévben  több
személygépkocsi  után is  fenn áll,  akkor a  mentesség kizárólag  egy,  a  legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár. 
A kötelező szociális ellátás biztosításán túl az önkormányzat anyagiak hiányában sajnos nem tudja
támogatni a fogyatékkal élőket. 

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

Akadálymentesnek csak az – az épület tekinthető, amelyben minden szerkezet, berendezési tárgy
minden  ember  számára  –  beleértve  az  átmenetileg  vagy  tartósan  fizikai,  érzékszervi,  értelmi
fogyatékossággal élő embereket is – önállóan használható. 
Éppen ezért  Pogányszentpéter  Község Önkormányzata Képviselő -testülete beadta a pályázatát
egy modern, mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető közösségi ház építésre.

a. egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése; 

Pogányszentpéter lakosságának az egészségügyi és rehabilitácios intézménybe jutásában
a falugondnoki szolgálat nyújt segítséget. A speciális szállítást igénylők viszont ezt a
szolgáltatást  nem tudják  igénybe venni,  mivel  a  falugondnoki  busz nem rendelkezik
beemelővel.

b. települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége;

Pogányszentpéter település önkormányzati középületei akadálymentesítésre várnak.

c. közszolgáltatásokhoz,  köznevelési  intézményekhez,  kulturális  és  sportprogramokhoz
való  hozzáférés  lehetőségei,  fizikai,  információs  és  kommunikációs
akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége;

Pogányszentpéteren  a  Közösségi  Sportkuckó  és  a  Ravatalozó  akadálymentes  a  többi
önkormányzati tulajdonban lévő középület nem.

d. munkahelyek akadálymentesítettsége;

Pogányszentpéteren a munkalehetőségek is minimálisak és ezek nem akadálymentesítettek.

e. közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége;
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Részben  akadálymentes.  A  mozgáskorlátozottak  a  községben  az  elektromos  mopedeikkel  el
tudnak  közlekedni.  Viszont  az  önkormányzat  által  fenntartott  intézményekbe  bejutás  nem
biztosított.

f. fogyatékossággal  élő  személyek  számára  rendelkezésre  álló  helyi  szolgáltatások  (pl.
speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye,
stb.);

A  fogyatékossággal  élők  szállítását  a  falugondnoki  szolgálat  biztosítja.  A  falugondnoki  busz
viszont nem speciálisan kialakított a mozgáskorlátozottak számára, nem rendelkezik beemelővel.
Tehát csak az tudja igénybe venni, aki fel tud rá szállni. 

g. előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások).

Pogányszentpéter-Község Önkormányzata képviselő-testületének nincs módja a fogyatékkal élők
számára  hátránykompenzáló  juttatásokra.  Viszont  az  állam  a  fogyatékossággal  élők  számára
biztosít hátránykompenzáló juttatásokat. 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen

Pogányszentpéteren a fogyatékkal élők számára rendezett programok külön nincsenek. 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a
felszámolásukra irányuló kezdeményezések

Ilyen irányú kezdeményezések a településen nincsenek.

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Települési önkormányzati tulajdonban lévő
középületek akadálymentességének hiánya     

Települési önkormányzati tulajdonban lévő 
középületek akadálymentesítése

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,

fizikai, információs és kommunikációs,
akadálymentesítettség hiánya, szolgáltató

épületek akadálymentesítettségének hiánya 

A község valamennyi lakosa számára egyenlő
eséllyel elérhető Közösségi ház létrehozása

pályázat útján 

                                            
Fogyatékos személyek számára rendelkezésre

álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali

intézményében való eljutás nem megoldott    

Fogyatékos személyek számára rendelkezésre
álló helyi szolgáltatások (pl. speciális

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali
intézményében való eljutáshoz megfelelő

megoldás keresése

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Egyenlő eséllyel elérhető közösségi tér hiánya Közösségi ház létrehozása pályázat útján
A helyi óvodában a gyerekek vizes

blokkja elavult, felújításra, akadálymentesítésre
szorul

A helyi óvodában a gyerekek vizes
blokkjának felújítása, csempézése, járólapozása 
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Polgármesteri hivatal épületének tetőszerkezeti
és külső burkolati javításra, szorul

akadálymentesség hiánya

Polgármesteri hivatal épületének tetőszerkezeti
és külső burkolati javítása, akadálymentesítése

Az orvosi rendelő-védőnői rendelő
akadálymentesítésének hiánya, a vizesblokk

felújításra a fűtés korszerűsítésre szorul

Az orvosi rendelő-védőnői rendelő
akadálymentesítése, a vizesblokk felújítása,

fűtés korszerűsítése      
Az önkormányzati tulajdonú vízmű telepen a

szűrőrendszer a csőrendszere elavult
Az önkormányzati tulajdonú vízmű telepen új

szűrőrendszer kialakítása, a csőrendszer
felújítása,

Csatorna átemelő szivattyúk
elhasználódása

Csatorna átemelő szivattyúk folyamatos
karbantartása, cseréje.

Közvilágítás energiahatékonyság
hiánya, Bajcsy köz nem rendelkezik

közvilágítással 

Közvilágítás energiahatékonysági
korszerűsítése, közvilágítással nem

rendelkező belterületi közterületeken
közvilágítás kiépítése. Bajcsy közben

elsődlegesen. 

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

 a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és
érdekvédelmi  szervezetek,  önszerveződések  feltérképezése  (közfeladatot  ellátó
szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások
száma);

A felsorolt  egyesületek,  civilek,  egyházak,  közfeladatot  ellátó  szervezetek  a  Pogányszentpéter
Község  Önkormányzat  Képviselő  –  testületével  partnerként  közösen  együttműködve  segítik  a
községben  élő  valamennyi  célcsoportot  a  mélyszegénységben  élőket-  romákat,  gyermekeket,
nőket, időseket, fogyatékkal élőket.                                                                                  

Ringharcosok Klubja                                                                                                    

Pogányszentpéteri Kincsek Tára Egyesület

Kéz a Kézben a Faluért Egyesület

Csurgói Polgárőrség Pogányszentpéteri Csoportja

Pogányszentpéteri Sport és Természetbarát Egyesület

Ciklámen Nyugdíjas klub

Római katolikus gyülekezet

Evangélikus gyülekezet

Falugondnoki szolgálat

Micimackó óvoda

Inkei Szociális Alapfeladatok Ellátásának Intézménye

Csurgó Járási Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

Csurgói Napsugár Szociális Intézmény

Egészségügyi alapellátások, gyermekorvos, felnőtt házi orvos, fogszakorvos

Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
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A mélyszegénységeben élőket, romákat, gyermekeket, nőket, időseket, fogyatékkal élőket érintő
civil,  egyházi,  önszerveződések  feltérképezése,  közfeladatot  ellátó  szervezetek,  bővebb
ismertetése a HEP elején bemutatásra került.      

 helyi önkormányzati,  nemzetiségi  önkormányzati,  egyházi,  civil  szektor  és  gazdasági
szereplők közötti partnerség bemutatása;

Nemzetiségi  önkormányzat  a  településen  nincs.  Pogányszentpéter  Község  Önkormányzat
Képviselő -testülete a helyi egyházakkal, civil szektorokkal és gazdasági szereplőkkel jó partneri
kapcsolatot ápol. A civil szervezetek besegítenek a község közterületeinek szépítésében, tisztán
tartásában, közintézmények, középületek kisebb felújításában. 

 önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi
felzárkózást segítő közös programok bemutatása;

A mélyszegénységben  élők  és  romák felzárkóztatást  segíti  az  Iharosberényi  Körzeti  Általános
Iskola,  ahol  a  gyermekek  számára  közös  programokat  szerveznek  identitásuk  megtartására.  A
fogyatékkal élők számára a Csurgói Napsugár Szociális Intézmény lehetőséget biztosít a közös
programokon  való  részvételre.  A  mozgáskorlátozott  emberek  számára  a  Mozgáskorlátozottak
Csurgói Csoportja szervez programokat, kirándulásokat. 

 a  nemzetiségi  önkormányzatok  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi
tevékenysége

Pogányszentpéteren  nemzetiségi  önkormányzat  nincs,  a  célcsoport  helyi  esélyegyenlőségét  a
Pogányszentpéter Község Önkormányzat Képviselő- testülete biztosítja.

 civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége;

A Pogányszentpéteri civil szervezetekben a község lakosai közül minden célcsoport megtalálhatja
a számára megfelelő elfoglaltságot, tevékenykedést. A civil szervezetek nyitottak a befogadásra és
örömmel üdvözlik a csatlakozni vágyó tagjait. A civil szervezetek között megtalálhatja a számára
megfelelő  az  egészséges  élettel,  sporttal,  kreativitással,  kultúrával,  hagyományőrzéssel,
mentálhigiénés gondozással kapcsolatos közösségeket. 

 for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

Pogányszentpéteren  működő  for-profit  szereplők  a  pár  helyi  lakos  számára  biztosít
munkalehetőséget.

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése. 

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a
hatékonyabb  együttműködés  alakulhat  ki  a  célcsoportok  esélyegyenlőségi  problémáinak  a
beazonosításában,  a  problémákra  adekvátan  válaszoló  intézkedések  megfogalmazásában,
összehangolásában,  valamint  a  HEP  intézkedéseinek  megvalósításában,  megkönnyítve  így  az
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

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

A Helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatában valamennyi a község lakosaira
gyakorolt  közfeladatot  ellátó  intézmény,  helyi  civil  vagy  egyházi  egyesület,  szervezet,

                                                                                                                                                                 1



munkáltatók  képviselője  részt  vehetett  és  a  helyzetelemzésben meghatározott  esélyegyenlőségi
problémákhoz javaslatokat tehetett. 

b. az a) pont  szerinti  szervezetek  és  a  lakosság  végrehajtással  kapcsolatos  észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e
HEP Fórumot.

A  Covid19-koronavírus-járvány  miatta  HEP  Fórum  tagjai  az  észrevételeit,  javaslatait  online
formában tehette meg. 

c. A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 
határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 
TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 
közzéteszi, honlapján megjelenteti. 

Pogányszentpéter Község Önkormányzata Képviselő testülete a hiteles határozattal elfogadott 
HEP -et  a helyben szokásos módon közzé teszi:

https://www.poganyszentpeter.hu/ 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel

Romák
és/vagy
mélyszegény-
ségben élők

1)  A  cigány  lakossággal  szembeni
esetleges rejtett diszkrimináció
2) Etnikai hovatartozás megtagadása
3) Munkanélküliek alacsony vagy nem
megfelelő képzettsége 

1) A cigányság elfogadtatása
2)  Elfogadást  erősítő  programok
szervezése
3)  Képzések  és  álláskínálatok
figyelemmel  kísérése  és  azok  közzé
tétele 

Gyermekek

1)  Nagykanizsára  és  Csurgóra  eljáró
általános iskolai tanulók száma magas.
2)  Az  érettségit  és  szakmát  adó
intézményekbe  való  továbbtanulás
aránya alacsony.
3)  HH  és  HHH  tanulók  középfokú
intézményekben  való  továbbtanulási
mutatói alacsony.
4)  Kompetenciamérés  eredményeinek
országos  átlaghoz  képest  alacsony.  5)
Magas a hiányzások aránya, különösen
a HH és HHH tanulók esetében.
6)  Az  infrastruktúra  és  a  személyi
feltételek hiányossága.

1)  A  mi  iskolánk  tudat  erősítése.-
Lokálpatriotizmus  erősítése  közös
programokkal,-  Gyerekek
érdeklődésének  felkeltése,  helyi
szokásokra épülő programokkal szoros
személyes kapcsolat a családokkal.
2)  Iskolai  pályaorientáció
pályaválasztási  tanácsadás  indítása
helyben.
3)  IPR  működtetése.  HH  és  HHH
gyerekek  fejlődésének
nyomonkövetése.
4)  Hatékony,  új  módszereken  és
eszközhasználaton  alapuló
személyiség-központú,  kompetencia
alapú oktatás.
5)  Pályaorientációs  és  gyermek  és
ifjúságvédelmi  szakemberek
együttműködése  a  hiányzás
csökkentése  érdekében,  szociális
jelzőrendszer,  jelenlegi  napközis
rendszer szakmai továbbfejlesztése.
6)  Pedagógus  továbbképzés,  új
módszerek  adaptációja,  szakértők
igénybevétele,  IKT  eszközök
fejlesztése, kompetencia alapú oktatás 

Idősek 1)  Jelentős  az  idősek  körében  az 1) Továbbra is tájékoztatás az igénybe



alacsony  jövedelemmel  rendelkezők
száma
2) Egyedül élők elmagányosodása 

vehető támogatásokról
2)  Az  érintett  réteg  közösségi  életbe
való  bevonása,  alapszolgáltatások
fenntartása 

Nők     2) Megfelelő szakképzettség hiánya  

Piacképes  képzésekhez,
tanfolyamokhoz  való  hozzájutás
segítése,  képzésekről
információnyújtás

Fogyatékkal
élők

1)  Települési  önkormányzati
tulajdonban  lévő  középületek
akadálymentességének hiánya
2)  Közszolgáltatásokhoz,  kulturális  és
sportprogramokhoz  való  hozzáférés
lehetőségei,  fizikai,  információs  és
kommunikációs,  akadálymentesítettség
hiánya,  szolgáltató  épületek
akadálymentesítettségének hiánya
3)  Fogyatékos  személyek  számára
rendelkezésre álló helyi  szolgáltatások
(pl.  speciális  közlekedési  megoldások,
fogyatékosok  nappali  intézményében
való eljutás nem megoldott        

1) Települési önkormányzati 
tulajdonban lévő középületek 
akadálymentesítése
2)A község valamennyi lakosa számára
egyenlő eséllyel elérhető Közösségi 
ház létrehozása pályázat útján 
3) Fogyatékos személyek számára 
rendelkezésre álló helyi szolgáltatások 
(pl. speciális közlekedési megoldások, 
fogyatékosok nappali intézményében 
való eljutáshoz megfelelő megoldás 
keresése

Több

célcsoportot

érintő,

településszintű

megállapítás

1) Egyenlő eséllyel elérhető közösségi
tér hiánya
2) A helyi óvodában a gyerekek vizes
blokkja  elavult,  felújításra,
akadálymentesítésre szorul
3)Polgármesteri  hivatal  épületének
tetőszerkezeti  és  külső  burkolata
javításra, szorul és nem akadálymentes
4)Az  orvosi  rendelő-védőnői  rendelő
akadálymentesítésének  hiánya,  a
vizesblokk  felújításra  a  fűtés
korszerűsítésre szorul
5)Az  önkormányzati  tulajdonú  vízmű
telepen  a  szűrőrendszer  csőrendszere
elavult
6)Csatorna  átemelő  szivattyúk
elhasználódása
7)Közvilágítás  energiahatékonyság
hiánya,  Bajcsy  köz  nem  rendelkezik
közvilágítással 

1)Közösségi  ház  létrehozása  pályázat
útján
2)A helyi óvodában a gyerekek vizes
blokkjának  felújítása,  csempézése,
járólapozása 
3)Polgármesteri  hivatal  épületének
tetőszerkezeti  és  külső  burkolati
javítása, akadálymentesítése
4)Az  orvosi  rendelő-védőnői  rendelő
akadálymentesítése,  a  vizesblokk
felújítása, fűtés korszerűsítése 
5)       Az  önkormányzati  tulajdonú
vízmű  telepen  új  szűrőrendszer
kialakítása, a csőrendszer felújítása,
6)Csatorna  átemelő  szivattyúk
folyamatos karbantartása, cseréje.
7)Közvilágítás  energiahatékonysági
korszerűsítése,  közvilágítással  nem
rendelkező  belterületi  közterületeken
közvilágítás  kiépítése.  Bajcsy  közben
elsődlegesen. 

                               

                                                                



Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem élnek mélyszegénységben, esélyegyenlőségük
megvalósul. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak a helyzetük javítására. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, oktatását, veszélyeztetettségük megelőzést. 
Folyamatosan  odafigyelünk  az  idősek  védőhálójának  összehangolására,  a  támogatásuk
megoldására. 
Elengedhetetlennek  tartjuk  a  nők  esetén a  gyermeket  vállaló  anyák  terheinek  csökkentésének
támogatását. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők  érdekképviseletére, akadálymentes környezetük
biztosítására. 



Az intézkedési területek részletes kifejtése (intézkedésenként, kitöltése javasolt, opcionális)

A Intézkedés címe: Közösségi Ház léhozása

B
Feltárt probléma
megnevezése

A  községben  a  művelődési  ház  felújítása  nagy beruházást
igényelne.

C
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél

Mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető modern közösségi  tér
létrehozása, 

D
A cél összhangja más helyi 
stratégiai dokumentumokkal

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
2019- 2024 Gazdasági Programja

E
A cél kapcsolódása országos
szakmapolitikai 
stratégiákhoz

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030

F
Tevékenységek
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve

Teljesen új intézmény felépítésének, berendezésének beruházása 

G Az intézkedés felelőse Pogányszentpéter Község polgármestere

H
Az intézkedés 
megvalósításának határideje

 2024. december 31.

I
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok)

A helyi lakosok közösségi élethez való igénye 

J

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges
(humán, pénzügyi, 
technikai)
erőforrások 

A megvalósításhoz pályázati erőforrás szükséges

K
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága

A  megvalósult  projekt  hosszú  távon  biztosítja  a  célcsoportnak
megfogalmazott  szükségletét.  Energetikailag  korszerű,  így
fenntarthatósága hosszú távon hatékony.

L

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az együttműködés 
bemutatása

A helyi önkormányzat saját tulajdonú befektetése



Az intézkedési területek részletes kifejtése (intézkedésenként, kitöltése javasolt, opcionális)

A Intézkedés címe: Közintézmények, közterületek akadálymentesítése

B
Feltárt probléma
megnevezése

Pogányszentpéteren a fogyatékkal élők számára a közintézmények
nem megközelíthetők 

C
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél

Mindenki  számára  egyenlő  eséllyel  elérhető  közintézmény,
közterület

D
A cél összhangja más helyi 
stratégiai dokumentumokkal

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
2019- 2024 Gazdasági Programja

E
A cél kapcsolódása országos
szakmapolitikai 
stratégiákhoz

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)

F
Tevékenységek
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve

Orvosi rendelők, Községháza, közutak akadálymentesítése

G Az intézkedés felelőse Pogányszentpéter Község polgármestere

H
Az intézkedés 
megvalósításának határideje

 2024. december 31.

I
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok)

A fogyatékkal élők közlekedési igénye

J

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges
(humán, pénzügyi, 
technikai)
erőforrások 

A megvalósításhoz pályázati erőforrás szükséges

K
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága

A  projekt  sokáig biztosítja  a  célcsoport  igényeit,  modern
technológiájának köszönhetően hosszú távra fenntartható. 

L

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az együttműködés 
bemutatása

A helyi önkormányzat saját tulajdonú beruházása

                                                                                                                 



Az intézkedési területek részletes kifejtése (intézkedésenként, kitöltése javasolt, opcionális)

A Intézkedés címe: Óvodai gyermek vizes blokk felújításra, akadálymentesítése  

B
Feltárt probléma
megnevezése

A  helyi  óvodában  a  gyerekek  vizesblokkja  elavult,  felújításra,
akadálymentesítésre szorul

C
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél

Az  óvodás  gyermekek  higiénés  feltételeinek  biztosítása,  a
vizesblokk biztonságos használata

D
A cél összhangja más helyi 
stratégiai dokumentumokkal

Pogányszentpéter  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
2019- 2024 Gazdasági Programja

E
A cél kapcsolódása országos
szakmapolitikai 
stratégiákhoz

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)

F
Tevékenységek
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve

Az óvodai vizesblokk, mosdók, WC, aljzat felszedése, újraépítése
                                                   

G Az intézkedés felelőse Pogányszentpéter Község polgármestere

H
Az intézkedés 
megvalósításának határideje

 2024. december 31.

I
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok)

Az óvodás gyermekek higiénéje 

J

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges
(humán, pénzügyi, 
technikai)
erőforrások 

A megvalósításhoz pályázati erőforrás szükséges

K
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága

 Hosszú távú beruházás, így sokáig fenntartható

L

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az együttműködés 
bemutatása

A helyi önkormányzat saját tulajdonú invesztálás



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

A B C D E F G H I J K L

Intézke
-dés

sorszá-
ma

Az
intézkedés

címe,
megnevezés

e

A
helyzetelemzés
következteté-
seiben feltárt

probléma
megnevezése

Az
intézkedésse

l elérni
kívánt cél

A cél
összhangja
más helyi
stratégiai

dokumentu-
mokkal

A cél
kapcsolódása

országos
szakmapolitikai
stratégiákhoz 

Az intézkedés
tartalma

Az
intézke

-dés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósí
-tásának

határideje

Az
intézkedé
s eredmé-
nyességét

mérő
indiká-
tor(ok)

Az
intézkedés
megvalósí-

tásához
szükséges

erőforrások
(humán,

pénzügyi,
technikai)

Az
intézkedés
eredménye

-inek
fenntarthat-

ósága

Önkormányzatok
közötti

együttműködésbe
n megvalósuló

intézkedés
esetében az

együttműködés
bemutatása

0.  Településszintű probléma

1 Közösségi Ház Egyenlő  eséllyel
elérhető közösségi tér
hiánya
 

Minden  helyi
lakos  számára
egyenlő eséllyel
elérhető
művelődésre
szolgáló
intézmény
létrehozása

 Pogányszentpé
ter  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Új Közösségi ház
létrehozása,
amelyben
mindenki
megtalálhatja  a
kulturális,
művelődési
igényeit

                       

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024.12. 31. Művelődésre
vágyok
igénye

Humán,
önkormányzat
i, pályázati

      

               

 Folyamatos

            

Pogányszentpéter
önkormányzata

         

                

2 Óvoda
korszerűsítés

A  helyi  óvodában  a
gyerekek vizes
blokkja  elavult,
felújításra,
akadálymentesítésre
szorul

A  helyi
művelődés,
kulturális  igény
kielégítése

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

A helyi óvodában
a gyerekek vizes

blokkjának
felújítása,
csempézése,
járólapozása 
 rendelő
akadálymentesíté
se,

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31. Az  óvodás
gyermekek 

    

Humán,
önkormányzat
i, pályázati 

 Folyamatos Pogányszentpéter
önkormányzata 

3 Polgármesteri
hivatal
felújítása

Polgármesteri  hivatal
épületének
tetőszerkezeti  és
külső  burkolata
javításra,  szorul  és

Polgármester
hivatal
felújítása,
akadálymentess
é tétele

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Polgármesteri
hivatal
épületének
tetőszerkezeti  és
külső  burkolati

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31. Község
lakosai     

Humán,
önkormányzat
i, pályázati 

Folyamatos Pogányszentpéter
önkormányzata 

1



nem akadálymentes 2019-  2024
Gazdasági
Programja     

javítása,
akadálymentesíté
se

4 Egészségügyi
helyiség
korszerűsítése

Az  orvosi  rendelő-
védőnői  rendelő
akadálymentesítéséne
k  hiánya,  a
vizesblokk  felújításra
a  fűtés
korszerűsítésre szorul

Az
egészségügyi
rendelő
kulturálttá,
akadálymentess
é tétele

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja 

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Az  orvosi
rendelő-védőnői
rendelő
akadálymentesíté
se,  a  vizesblokk
felújítása,  fűtés
korszerűsítése 

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31. Község
lakosai 

Humán,
önkormányzat
i, pályázati 

Folyamatos Pogányszentpéter
önkormányzata 

5 Vízmű
korszerűsítés

Az  önkormányzati
tulajdonú  vízmű
telepen  a
szűrőrendszer
csőrendszere elavult

A  vízbázis
hatékony
működése    

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja 

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Az
önkormányzati
tulajdonú  vízmű
telepen  új
szűrőrendszer
kialakítása,  a
csőrendszer
felújítása,

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31. Közmű Humán,
önkormányzat
i, pályázati  

Folyamatos Pogányszentpéter
önkormányzata 

6 Közüzem
fejlesztés

Csatorna  átemelő
szivattyúk
elhasználódása

Csatornarendsz
er  megfelelő
működése

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja 

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030 

Csatorna  átemelő
szivattyúk
folyamatos
karbantartása,
cseréje.

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31. Közmű Humán,
önkormányzat
i, pályázati 

 Folyamatos Pogányszentpéter
önkormányzata 

7 Közvilágítás
fejlesztés

Közvilágítás
energiahatékonyság
hiánya,  Bajcsy  köz
nem  rendelkezik
közvilágítással 

Hatékony
energia
fogyasztás
közbiztonság

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja 

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030 

Közvilágítás
energiahatékonys
ági
korszerűsítése,
közvilágítással
nem  rendelkező
belterületi
közterületeken
közvilágítás
kiépítése.  Bajcsy
közben
elsődlegesen. 

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31.  Közmű Humán,
önkormányzat
i, pályázati 

Folyamatos Pogányszentpéter
önkormányzata  

8 Háziorvosi
praxis 

Felnőtt  háziorvos
hiány

Eü  alapellátás
hatékonysága

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási

Felnőtt  háziorvos
eü. alapellátása

Iharosber
ény,
Iharos,

2024. 12.31. Község
lakossága

Humán Folyamatos Iharosberény,  Iharos,
Pogányszentpéter
Önkormányzata

1



a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja 

Stratégia 2030 Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

9 Fogorvosi
praxis

Fogszakorvos hiány Eü  alapellátás
hatékonysága

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja  

Magyar  Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Felnőtt  háziorvos
eü. alapellátása

Iharosber
ény,
Iharos,
Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2024. 12.31. Község
lakossága

 Humán Folyamatos Iharosberény,  Iharos,
Pogányszentpéter
Önkormányzata

…

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1 Cigánysággal
szembeni
diszkrimináció

A cigány lakossággal
szembeni  esetleges
rejtett diszkrimináció

A
diszkriminációi
enyhítése

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja 

Új  Roma
Stratégia(2019-
2030)    Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Diszkrimináció
enyhítését  segítő
programok

                 

               

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2023.12. 28 Lakossági
visszajelzése
k

Humán,
önkormányzat
i, pályázati

Folyamatos Pogányszentpéter
Község Önkormányzat
Képviselő -testülete

2 Származás
tagadása

Etnikai  hovatartozás
megtagadása

Identitás  zavar
enyhítése  a
cigányság
körében

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Új  Roma
Stratégia(2019-
2030)    Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia 2030

Identitást  erősítő
előadások,
programok

                    

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2023. 12. 28 Önbevallás Humán,
önkormányzat
i, pályázati

Folyamatos Pogányszentpéter
Község Önkormányzat
Képviselő -testülete

3 Megfelelő
képzés hiány

Munkanélküliek
alacsony  vagy  nem
megfelelő
képzettsége 

Minél  többen
kerüljenek  be  a
munka világába

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Új  Roma
Stratégia(2019-
2030)    Magyar
Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégia  2030
Nemzeti  Ifjúsági
Stratégia  2009-
2024

Képzések  és
álláskínálatok
figyelemmel
kísérése  és  azok
közzé tétele

    

Pogánysz
entpéter
polgárme
stere

2023. 12. 28 Munkaerő
befogadás

Humán,
önkormányzat
i, pályázati 

 Folyamatos Pogányszentpéter
Község Önkormányzat
Képviselő -testülete

1



II. A gyermekek esélyegyenlősége

1 Általános
iskolai  tanulók
helyi
intézménybe
tanítása 

Nagykanizsára  és
Csurgóra  eljáró
általános  iskolai
tanulók száma magas.

Hátrányos
megkülönböz-
tetés
megszüntetése
egyenlő
bánásmód,
egyenlő  esély
megteremtése. 

Iharosberényi
Körzeti
Általános
Iskola
Pedagógiai
Program, 2020.

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032)

            

A  mi  iskolánk
tudat  erősítése.-
Lokálpatriotizmu
s  erősítése  közös
programokkal,-
Gyerekek
érdeklődésének
felkeltése,  helyi
szokásokra  épülő
programokkal
szoros  személyes
kapcsolat  a
családokkal. 

Iharosberén
yi  Körzeti
Általános
Iskola
intézményv
ezetője

2023.12.
28

A  helyi
iskolás
korúak  és
iskolában
járók aránya. 

Szakképzett,
elkötelezett
pedagógusok
team 

Folyamatos Iharosberény,  Iharos,
Pogányszentpéter
Önkormányzata

2 Alacsony  a
továbbtanulási
arány 

Az  érettségit  és
szakmát  adó
intézményekbe  való
továbbtanulás  aránya
alacsony. 

Olyan  általános
végzettségű
gyermekeket
nevelni,
akiknek  a
továbbtanulási
esélyei  bármely
területre
kiterjedhet.

Iharosberényi
Körzeti
Általános
Iskola
Pedagógiai
Program, 2020

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia 
(2007-2032)

Iskolai
pályaorientáció
pályaválasztási
tanácsadás
indítása helyben. 

Iharosberén
yi  Körzeti
Általános
Iskola
intézményv
ezetője

2023.12.
28

Tovább
tanuló
gyermekek
nyomon
követése  

Szakképzett,
elkötelezett
óvoda,  iskola
pedagógus 

Folyamatos Iharosberény,  Iharos,
Pogányszentpéter
Önkormányzata

3 Általános
iskolai
hiányzások 

        Magas  az
általános  iskolai
tanulok  hiányzása,
fĘleg  a  HH/HHH
tanulók között 

Az  általános
iskolai  tanulok
hiányzásának
minél  kisebbre
redukálása 

Iharosberényi
Körzeti
Általános
Iskola
Pedagógiai
Program, 2020

„Legyen  jobb  a
gyermekeknek”
Nemzeti  Stratégia
(2007-2032)

Pályaorientációs
és  gyermek  és
ifjúságvédelmi
szakemberek
együttműködése
a  hiányzás
csökkentése
érdekében,
szociális
jelzőrendszer,
jelenlegi
napközis
rendszer  szakmai
továbbfejlesztése.

Iharosberén
yi  Körzeti
Általános
Iskola
intézményv
ezetője

2023.12.
28

Gyermeklétsz
ám  iskolai
részvételének
nyomon
követése 

Szakképzett,
elkötelezett
iskola
pedagógus 

Folyamatos Iharosberény,  Iharos,
Pogányszentpéter
Önkormányzata

4 Általános iskola
személyi  és
tárgyi hiányok  

Az infrastruktúra és a
személyi  feltételek
hiányossága. 

Javuljon  az
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Pedagógus
team szakmai
képességének
mérése,
elavult
eszközök
cseréjének
figyelemmel
kísérése 

Humán,
technikai,
pályázati

Folyamatos Iharosberény,  Iharos,
Pogányszentpéter
Önkormányzata 
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alapú  oktatás
feltételeinek
megteremtése. 

III. Nők esélyegyenlősége

1 Nők  részvétele
a
munkaerőpiaco
n 

Esetlegesen  a
megfelelő
szakképzettség hiány

Piacképes
képzésekhez,
tanfolyamokhoz
való  hozzájutás
segítése 

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Nők  és  Férfiak
Társadalmi
Egyenlőségét
Elősegítő  Nemzeti
Stratégia  (2010-
2021)  

A  nők
munkalehetősége
inek,
képzéseknek
figyelemmel
kísérése,
közzététele

Pogánysze
ntpéter 
polgármest
ere

2023.12.
28 

Nők
visszajelzései

Humán,
technikai

                   

Folyamatos Pogányszentpéter
Község Önkormányzat

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1 Időskorúak
alacsony
jövedelme 

Jelentős  az  idősek
körében  az  alacsony
jövedelemmel
rendelkezők száma

Az  idősek
lehetőség
szerinti  anyagi
segítségnyújtása

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Idősügyi  Nemzeti
Stratégia  (2010-
2022), (2023-2024)

Az  idősek
tájékoztatása  az
igénybe  vehető
támogatásokról
és  a  lehetőség
szerinti  pénzbeli
és  természetbeni
támogatásuk 

Pogánysze
ntpéter
polgármest
ere

2023.12.
28 

Idősek
visszajelzései

Humán,
pénzügyi,
pályázati 

Folyamatos Pogányszentpéter
Község Önkormányzat

2 Idősek
magányosodása

Egyedül  élők  idős
emberek  között
gyakori az izoláltság,
elmagányosodás 

Az  idősekről
való
gondoskodás,
törődés,  úgy
hogy  érezzék
nincsenek
egyedül 

Inkei  Szociális
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Szociális
Programja

Idősügyi  Nemzeti
Stratégia  (2010-
2022), (2023-2024)

Az  érintett  réteg
közösségi  életbe
való  bevonása,
alapszolgáltatáso
k fenntartása 

Inkei
Szociális
Alapfeladat
ok
Ellátásának
Intézmény
intézményv
ezető

2023.12.
28 

Az  idősekkel
az  intézmény
által  készített
interjúk,
felmérések,
életútjuk
nyomon
követésével  

Humán,
szociális
szakmai
dolgozok,
jelzőrendszer,
pályázati
forrás 

Folyamatos

     

Inke  Központú

Mikrotérségi Társulás:

Inke,  Iharosberény,
Iharos,
Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata 

V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége

1 Akadálymentesí
tés

Települési
önkormányzati
tulajdonban  lévő
középületek
akadálymentesített-
ségének hiány 

Közintézmény
ek
akadálymente
sítése 

Pogányszentpét
er  Község
Önkormányzat
a  Képviselő-
testületének
2019-  2024
Gazdasági
Programja

Országos
Fogyatékosságügyi
Program  (2015-
2025)

Az önkormányzat
közintézményeib
en  történő
akadálymentesíté
s.  Arra  való
törekvés,  hogy  a
szolgáltatók,
kereskedelmi
egységek
akadálymentesíté

Pogánysze
ntpéter
polgármest
ere

2023.12.
28 

A
fogyatékkal
élők
esélyegyenlő
ségük
elégedettsége

Humán,
pénzügyi,
pályázati 

Folyamatos Pogányszentpéter
Község
Önkormányzata
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se  is
megtörténjen  a
községben.

2 Speciális
szállítóeszköz
igénye 

Fogyatékos
személyek  Csurgói
Napsugár  Szociális
Intézménye
fogyatékosok
nappaliba
intézményébe  való
eljutás  nem
megoldott 

Egyenlő
eséllyel  jusson
el  a  fogyatékos
a  nappali
intézménybe

Csurgói
Napsugár
Szociális
Intézménye
Programja

Országos
Fogyatékosságügyi
Program  (2015-
2025)

Speciális
szállítóeszköz,
támogató
szolgáltatás
biztosítása

Csurgói
Napsugár
Szociális
Intézménye

intézményv
ezetője

2023.12.
28 

A
fogyatékkal
élők
visszajelzése 

Humán,
pénzügyi,
pályázati 

Folyamatos Csurgói  Többcélú
Kistérségi Társulás  
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3. Megvalósítás

3.1 A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk  az  általa  fenntartott  intézmények  vezetői  számára  feladatul  adja  és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák. 

Önkormányzatunk  azt  is  kéri  intézményeitől  és  partnereitől,  hogy  vizsgálják  meg,  és  a
program elfogadását  követően  biztosítsák,  hogy  az  intézményük  működését  érintő,  és  az
esélyegyenlőség  szempontjából  fontos  egyéb  közszolgáltatásokat  meghatározó  stratégiai
dokumentumokba  és  iránymutatásokba  épüljenek  be  és  érvényesüljenek  az  egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében  szereplő  vállalásokról,  az  őket  érintő  konkrét  feladatokról  intézményi  szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 

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

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

3.2 A megvalósítás folyamata

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet. 
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között
a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a
beazonosításában,  a  problémákra  adekvátan  válaszoló  intézkedések  megfogalmazásában,
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.

A HEP Fórum feladatai:
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása,  a problémákra adekvátan
válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása, 
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata,



- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT 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, dokumentálása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület  aktorainak  részvételével  tematikus  munkacsoportokat  alakíthatunk  2  ezer  fő  feletti
településeken  (opcionális)  az  adott  területen  kitűzött  célok  megvalósítása  érdekében.  A
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok
rendszeresen  (minimum  évente)  beszámolnak  munkájukról  az  Esélyegyenlőségi  Fórum
számára. 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport

HEP Fórum 
tagjai: 

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője
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A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább kétévente,  a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt,  de szükség
esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül.

A HEP Fórumok javasolt összetétele:

Tagok

 a település polgármestere,
 a település/közös önkormányzatok jegyzője,
 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői,
 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői,
 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői, 
 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői,
 2  000  fő  lakosságszám  feletti  települések  esetében  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal

képviselői,
 helyi jelzőrendszeri felelős,
 a településen működő -  a HEP célcsoportjai  kapcsán érintett  -  civil  szervezetek és

egyházak képviselői,
 A  HEP  intézkedési  tervében  szereplő  intézkedések  végrehajtásáért  felelős

intézmények, szervezetek képviselői,
 a település HEP referense,
 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői,
 egyéb  tagok (pl.  tapasztalati  szakértőként  valamely  célcsoportban  érintett  személy,

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek).

Állandó meghívottak

 a település képviselő-testületének tagjai,

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor,

 tankerületi központ képviselője,

 környező települések önkormányzati szereplői,

 járási jelzőrendszeri tanácsadó,

 egyéb  meghívottak  (járási  hivatalok  beavatkozási  területekhez  és  célcsoportokhoz
kapcsolódó  szervezeti  egységeinek  képviselői,  térségi  felzárkózási  programok
képviselői).
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3.3 Monitoring és visszacsatolás

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

3.4 Nyilvánosság

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

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

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

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

3.5 Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  végrehajtásáért  az  önkormányzat  részéről  a
polgármester felel.

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

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

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

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

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

minden  ponton  megkapják  a  szükséges  felkészítést  és  segítséget  a  HEP
végrehajtásához. 
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o Kötelessége  az  egyenlő  bánásmód  elvét  sértő  esetekben  meg  tennie  a
szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményezni,  és  a  jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői 
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó

jogi  előírásokat,  biztosítsák  a  diszkriminációmentes  intézményi  szolgáltatásokat,  a
befogadó  és  toleráns  légkört,  és  megragadjanak  minden  alkalmat,  hogy  az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek. 

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

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

Szükséges  továbbá,  hogy  a  jogszabály  által  előírt  feladat-megosztás,  együttműködési
kötelezettség  alapján  a  települési  önkormányzattal  kapcsolatban  álló  szereplők  ismerjék  a
HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. 

3.6 Érvényesülés, módosítás

Amennyiben  a  kétévente  előírt –  de  ennél  gyakrabban,  pl.  évente  is  elvégezhető  -
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. 
Az  HEP  IT-t  mindenképp  módosítani  szükséges,  ha  megállapításaiban  lényeges  változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
Az  egyenlő  bánásmód  elvét  sértő  esetekben  az  HEP  IT  végrehajtásáért  felelős  személy
megteszi  a  szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményez,  és  intézkedik  a  jogsértés
következményeinek elhárításáról.
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