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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Pellérd Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, 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
Pellérd földrajzi elhelyezkedése
Pellérd a Dél-Dunántúli régióban, Baranya megye közepén, Pécstől 7 km-re dél-nyugatra a Mecsek
lábánál található. A községet É-D irányban szeli át az 5801. számú út, amely a 6-os számú
főközlekedési útba torkollik. A község Pécs felől két irányból is megközelíthető. Az egyik az előbb
említett 6-os útról leágazó Pellérd-görcsönyi út, a másik pedig a Pécs-Kertvárosból induló és Keszü
mellett elhaladó 5816-os számú összekötő út. Tömegközlekedési megközelíthetősége Pellérdgörcsönyi útról jónak mondható, de Pécs-Kertvárosból tömegközlekedéssel nem megközelíthető
ennek kialakítása szükséges.
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Település története
Az 1305-ös esztendőt megelőzően, amelytől Pellérd településtörténetét számítjuk, a terület több
ezer éve lakott volt. Pellérd nevének első írásos említését a település kialakulásának hosszú
történelmi időszaka előzte meg, amint azt régészeti kutatások, feltárt leletek is igazolják. Az elmúlt
évezredek során különböző népek, kultúrák váltották egymást ezen a területen, emlékeket hagyva
maguk után, hozzátéve valamit az elődök hagyatékához. Pellérden a legrégebb kor tárgyi emlékei a
bronzkor késői szakaszából (ie. 1300-110) származnak. Két évszázadon át éltek itt a halomsíros
kultúra képviselői, akik nevüket temetkezési módjukról kapták. A pásztorkodás mellett már
földműveléssel is foglalkoztak, s új formájú fegyvereik és ékszereik ösztönzőleg hatottak a helyi
bronzművességre. Pellérd területén nyomaikat néhány 1961-ben feltárt tárgyi emlék (enyhén
facettált kis edény, füles edénytöredék, orsókarika) igazolja. Pellérd környezetében a településtől
nyugati irányban hatalmas kiterjedésű, római kori leletek kerültek elő földmunkák során. Az 1825ben előkerült, 69 darabból álló kincslelet veretei elárulják, hogy koruk Otho császárral (69-ben)
kezdődik és Lucius Verus császáron át (161-169) Marcus Aurelius-szal zárul. A Római Birodalom
hanyatlása idején a régióban elkövetkezett a népvándorlás időszaka. A hunok, a longobárdok után
az 5. századtól az avarok lepték el a Kárpát-medencét a 9. századig. Pellérd területén az avarok
jelenlétét szintén az 1961-es feltárások igazolták. A Pécsi-víz mellett földmunkák közben avar kori
vaskést és edényt találtak.
Honfoglalás és az Árpád-kor: Erről az időszakról már írásos dokumentumok is rendelkezésre
állnak. A kor hiteles kutatója, Györffy György is megerősíti, hogy Pellérd környékét először az Aba
nemzetség kapta meg, de hamarosan elbitorolja tőlük a Kán nemzetség, s egészen a 13. század
végéig uralja azt. Az Aba nembeli Nekcsei Sándor fiai a 13. század utolsó éveiben lezajlott per
során szerzik meg a Kán nemzetségbeli László vajdától a térséget anyjuk leánynegyede fejében.
Ekkorra tehető a középkori Pellérd kialakulása, önálló településsé válása is. Dokumentumok
igazolják, hogy ezt követően a falu gyors és töretlen fejlődésnek indult. Írott források szólnak arról
is, hogy a falu előbb a Siklósy családé, majd a Garaiaké is volt.
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Középkor: A település neve először egy 1305-ből származó oklevélben jelent meg „Pellart”
formában. A település ebben az évben Baranya vármegye gyűléshelye volt, ami jelentőségét
fémjelzi. A falu neve a különböző írott forrásokban többféle változatban előfordult, pl.: Pellart,
Pelerd, Pelle, Peler, Pelérd, Pelyerd, Pelerdh, Perllérd. A falu a 14. században már plébániával is
rendelkezett, amelyet az 1332-1335-ben készült pápai összeírások dokumentáltak. A középkorból is
előkerültek régészeti emlékek Pellérden. A római katolikus templom közelében útépítés során
középkori cserepeket, koporsószögeket, és egy szép kivitelű füstölőt találtak.
A török kiűzésétől a Rákóczi szabadságharcig: Baranya vármegyében 1695 és 1696-ban
széleskörű felméréseket végeztek. Pellérdről megállapították, hogy földesura Draskovich János. Az
összeírás tartalmazza a pellérdi adózó családfők nevét, amelyből kiderül, hogy a török kiűzését
követő 9 év alatt 7 családdal nőtt a lakosság. A török kiűzése után a 17-18. század fordulóján
újraéled a vármegyei igazgatási rendszer. Pellérd 1704-ben a pécsi kerülethez tartozott. A Rákóczi
szabadságharc sem kerülte el Pellérdet, a Pécsre törő rácok épületeket, templomokat romboltak le.
A pellérdiek több más falu lakosságával együtt hordták ki Pécs városából a megölt emberek
holttestét.

Az 1848-49-es szabadságharc leverésétől a II. vh. végéig: Pellérd életébe közvetlenül nem szóltak
bele az 1848-49-es események, továbbra is gyarapodás, gazdasági fejlődés jellemezte a települést.
Az 1850-es népszámlálás 196 házat, 1209 lakost rögzít, amelyből 627 nő, 582 férfi, 1190 római
katolikus, 1 evangélikus, 13 református, 5 izraelita. Az 1867-es kiegyezés jelentős változást hozott a
magyar közigazgatásban. Az első községi törvényben szerepel, hogy „a község saját belügyeiben
határoz, és szabályrendeleteket alkot.” Pellérden a felmérések szerint a lakók anyanyelve és a
közigazgatás különböző irattípusainak nyelve a századfordulóig magyar. A községhez ez időben,
mint körjegyzőségi székhelyhez igazgatásilag Arányos, Gadány, Görcsöny, Gyód, Kökény, Keszü
és Málom tartozott.
Az egyesületi élet a század elején jelentős fejlődésnek indult. Ennek első jeleként 1902-ben létrejött
a Pellérdi Katolikus Olvasókör. Az 1920-as évek második felében alispáni irányítással
megkezdődött a megye településeinek villamosítása. Pellérden 1928-ban gyúltak ki a villanyok. A
két világháború közötti időszakot Pellérd életében más területeken is lendületes fejlődés, pezsgő
kulturális élet jellemzi.
Pellérd történetének szerencsés és jellegzetes vonása, hogy időről időre, minden korban adattak
olyan rátermett, befolyásos személyiségek, világi – vagy egyházi vezetők, akik részben mozgósítani
tudtak, részben tehetségük, tekintélyük révén nagyot tudtak lendíteni a település sorsán. Forrás:
www.pellerd. hu
Település bemutatása
Pellérdet Északról megközelítve az 5801 számú út bevezető szakaszán található lápos mocsaras
terület az úgynevezett pellérdi víznyerő terület határolja, amely Pécs város ivóvíz bázisának kb.
felét teszi ki. Jelentős a védett állat- és növényvilága, 35-40 faj található meg kizárólag csak ezen a
vizes-lápos élőhelyen. Tovább haladva a falu határában találhatók a pellérdi halastavak. Forrás:
Baranya megye kézikönyve II.
A belterületen a településszerkezet és az úthálózat fő vázát ma is a legrégebbi utcák, a települést
kettészelő Dózsa György utca és az abból leágazó, a Szőlőhegy felé vezető Damjanich, Szabadság
utca adják. Ezekben, illetve a település további ősi utcáiban (Hősök, Kossuth utcák) találhatók a
máig megmaradt legrégebbi és építészeti értékeik alapján legszebb lakóépületek. A laza, családi
házas, a jövőben is megtartásra kerülő földszintes karakterű belterület szervesen, harmonikusan
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illeszkedik a tájba, ami a dombtetőkről kellemes látképet mutat. A település leghangsúlyosabb
épített eleme a katolikus templom, amely mind a táj, mind a településszerkezet exponált pontja. A
mai templom elődjét a törökvész után, már 1700-ban felszentelték Szent Margit vértanú szűz
tiszteletére, ami Passardi János, a Pellérdi uradalom akkori birtokosa nevéhez fűződik. A kápolnát
pedig (Kápolna köz) a Szent Kereszt tiszteletére építették a pestisjárvány idején. A templom
országos műemlék. A Pellérdi uradalom birtokosa 1887-től a Brázay család. Nevükhöz Pellérd
történetének jelentős korszaka fűződik. A Brázay-kastélyban az 1949-2006-os tanévig iskola
működött.
Forrás: 700 év emlékei képek és visszaemlékezések Pellérd történetéről
A község központjában a Brázay-kastélytól keletre helyezkedik el a 14 hektáros Brázay
Kastélypark, amelyben található tavat a Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgász Egyesület
használja. A tó csak partról horgászható, meder akadóktól mentes, viszonylag egyenes, átlag
vízmélysége 1,3 m.
A Kastélyparktól Délre helyezkedik el az újonnan kialakított Fő tér; itt található az új Községháza,
bankfiók, és a 2007-ben épült iskola.
Tovább haladva Görcsöny felé található a Szőlőhegy, amely a falutól délre fekszik. A hegyen
mintegy 1500 telken folyik szőlő és gyümölcstermesztés. Érdekesség, hogy Pellérd nevéhez fűződik
a „Tiszta udvar, rendes ház” országos mozgalom elindítása.
1. számú tábla - Lakónépesség száma az év végén
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
Pellérd község lakóinak száma az elmúlt évek adatai szerint növekvő tendenciát mutat, míg 2007ben 2089 fő volt a lakónépesség addig 2016-ban 2263 főre emelkedett. Az elmúlt 15 évben új
összközműves lakótelkeket alakított ki az önkormányzat: Aranyosgadányi út, Árnyas utca, Berek
utca, Vasút utca, Cseresznyéskert utca, Deák Ferenc utca, Kápolna köz, Liget köz. Lakónépesség
számának növekedése köszönhető a jó közlekedési lehetőségeknek; a megyeszékhely, Pécs
közelségének, meglévő infrastruktúrának, valamint a kertvárosias jelleggel kialakított
összközműves lakótelkeknek.
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2. számú táblázat - Állandó népesség 2016
Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)

Fő

Korcsoport

Nők

Férfiak

Összesen

1 153

2 285

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS
1 132
0301)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS
0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306)
161
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308)
36
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310)
649
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312)
85
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314)
201

Nők

Férfiak

49,54% 50,46%
%

216
34
674
91
138

377
70
1 323
176
339

7,05% 9,45%
1,58% 1,49%
28,40% 29,50%
3,72% 3,98%
8,80% 6,04%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A 2016-es év állandó népességből a nők és a férfiak aránya közel egyenlő. Megfigyelhető hogy a 059 évesek között a férfiak aránya magasabb, mint a nőké, ez az arány 60 és idősebb korosztály
körében megfordul a nők aránya magasabb. Az állandó népességből az aktív korú nők aránya
28,4%, a 0-17 éves gyermekek aránya 20%, 60 év felettiek aránya 22,5%.

3. számú táblázat - Öregedési index
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alatti lakosra mennyi 65 éven felüli fő jut. Az
öregedési index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző, amennyiben 100
alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak. Pellérden fiatalos a népességszerkezet.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
A belföldi vándorlások diagram az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor
az odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás jellemző. Pellérd község népessége az elmúlt öt
évben kissé hullámzó tendenciát mutat, de 2016-ban már újra növekedésnek indult.

5. számú táblázat Természetes szaporodás

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A 2011-es évtől kezdődően a születések száma a halálozásokhoz viszonyítva egyre inkább
csökkenő tendenciát mutat.

Gazdasági helyzet
Az éghajlati adottságok a szántóföldi művelésnek kedveznek, a jó minőségű szántók értéke 16-35
aranykorona között mozog. A szántóföldi földművelés mellett nagy hagyománya van a zártkerti
szőlő- és gyümölcstermesztésnek, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó bortermelésnek és
szeszfőzésnek. Pellérden több kertészet is működik egyéni vállalkozásként. 1928-ban alakították ki
a pellérdi halastavakat ahol jelenleg is haltenyésztés folyik. A kereskedelem területén számos
egyéni vállalkozás mellett COOP bolt is működik a községben. A banki szolgáltatást a Dél Takarék
látja el, van postahivatal és gyógyszertár is. Az 1999-ben kialakított Északi Ipari területtel Pellérd
gazdasága fellendült; a településen főként a mikro- és a kisvállalkozások működnek, jelenleg a
Keleti Iparterület fejlesztése zajlik.

A működő vállalkozások megoszlása a gazdasági szerkezet szerint 2016 évben
0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma
69
1-9 fős regisztrált vállalkozások száma
281
10-19 fős regisztrált vállalkozások száma
5
20-49 fős regisztrált vállalkozások száma
4
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A vállalkozások megoszlása a nemzetgazdasági ágak között 2017-ben
Gazdasági ágazat
db
arány
mezőgazdaság
ipar
szolgáltatás

14
35
210

5%
14%
81%

Forrás: Önkormányzati adat
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Értékeink, küldetésünk
Pellérd egy 150 ezer fős nagyváros szomszédságában fekvő település. A 80-as években
megkezdődött lakosságszám növekedés, a 90-es évek infrastrukturális fejlesztései és intézményfelújításai alapozták meg azt a pozíciót, hogy hosszútávra önálló, saját ellátó intézményeket
működtető községként vehessük számba. Nem olvadt be – elvesztve önálló települési létét – és nem
vált alvótelepüléssé, a nagyváros nyújtotta feladatellátásra – oktatás, közművelődés, egészségügy –
támaszkodóan. Pécs M. J. Város Önkormányzata, amellyel jó együttműködés alakult ki az elmúlt
években, segítette a település fejlesztési terveinek megvalósítását. A települési önállóság nem cél,
hanem eszköz a hatékony, a szükségleteket kielégíteni igyekvő dinamikus fejlődés érdekében. Az
Önkormányzat üzenete az itt lakók számára, elsősorban szolgálni a köz javát, az egyén
boldogulását. A fejlesztési koncepcióban megfogalmazott településközpont fejlesztés végigvitele, a
felépült új hivatal és bankfiók mellett a Fő tér kialakításának folytatása a szolgáltató házon, a
rendőrségi központon túl a faluházig. Az iskola és a tornaterem mellett 2018-ban átadásra került a
teljesen felújított ellátó konyha és étterem, az új bölcsőde és óvoda épülete 2014-ben került
átadásra. Az egy helyre telepített közoktatási funkciók gazdaságosabb, hatékonyabb működést
tesznek lehetővé. A Brázay Kastélypark fejlesztése a vízrendszer és növényzet felújítással,
sétányépítéssel és közvilágítással a település szívében az itt lakók pihenésének megújult színterét
hozza létre. Az új Fő tér a település jövőbeni kisvárosi jellegét alapozza meg. Folytatni kell a lakó
és iparterület kialakítását.
Jelenleg a Szőlőhegy mezőgazdasági terület, melyet sokan használnak pihenésre,
hobbikertészkedésre, de körülbelül ötszáz fő lakóhelyéül is szolgál. Az itteni igények változása
kikényszeríti az infrastruktúra fejlesztését, a meglévő utak felújítását, szélesítését, víz,
szennyvízcsatorna, gázhálózat létesítését, villamos hálózat korszerűsítését, közvilágítás építését, a
szolgáltatások fejlesztését.
Forrás: http://www.pellerd.hu
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Pellérd Község 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.
Az Önkormányzat a köznevelési feladatvállalás érdekében együttműködik az intézményfenntartó
központ területi szerveivel (tankerülettel).
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, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Pellérd községben nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat így mélyszegénységben élőket és
romákat, gyermekeket, nőket, időseket, fogyatékkal élőket érintő helyi szabályozás.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Az esélyegyenlőség elősegítését az alábbi rendeletek, koncepciók alapján valósítjuk meg:
- Pellérd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.25.) határozatával elfogadott
településfejlesztési koncepció,
- Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2003.(IV.25.) sz. rendelete a helyi
önszerveződő közösségekkel való együttműködésről, a pénzügyi támogatás rendjéről,
-Pellérd Község Önkormányzatának 7/2005. (V. 30.) számú Pellérd község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendelet
- Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009./IV.3./ rendelete az Önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatairól.
-Pellérd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról,
-Pellérd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2013. (II.28.) rendelete az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről

 Pellérd Község 2013. augusztus hónapjától rendelkezi Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.
Az akkor meghatározott célok közül valóban sokat tudtunk az elmúlt években orvosolni,
problémákat megoldani.
 Start munkaprogram 2012 óta folyamatosan és sikeresen zajlik. 2017 őszén sikerült a község
közvilágítását részben korszerű LED lámpatestekre cserélni. A Keleti Iparterület fejlesztése
folyamatos.
 A Brázay-kastély 2014-ben teljes körű felújítás után helyet biztosított az óvodának,
gyerekek, nevelők és szülők legnagyobb örömére.
 2013-ban az általános iskola mellett felépült és átadásra került a bölcsőde két
csoportszobával, ahol 24 gyermeket tudnak fogadni. Nagyban segíti ezzel a község és a
környékben élő kisgyermekes családok elhelyezkedési esélyét.
 2018 nyarán átadásra került a 350 főt ellátó konyha az óvoda épülete mellett, segítve ezzel a
helyben tanuló gyerekeket, az óvodásokat és bölcsődéseket, valamint a nyári
gyermekétkeztetést és az idősek étkeztetését is itt helyben tudja az Önkormányzat megoldani.
 2014-ben az iskola szomszédságában kialakításra került egy kültéri torna-pálya, 10
elemmel, napvitorlával felszerelve.
 A község orvosi rendelője, ami védőnőnek is helyet biztosít 2016-ban teljes felújításra került.
 A felsorolt újonnan átadott épületek, valamint a járdák egyes helyeken akadálymentesek.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Pellérden a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el a szociális szolgáltatásokat.
Feladatuk közé tartozik az ellátási területükön a szociálisan rászorultak személyes gondoskodást
nyújtó ellátásának a biztosítása, igények felmérése, a gondozási folyamat megszervezése, a társult
településeken a szociális alapszolgáltatások működtetése. A gondozás feladata, hogy kiegészítse a
családi gondoskodást, javítsa a gondoskodás minőségét, vagy pótolja a hiányzó családi
gondoskodást.
Pellérden a Pécsi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja:
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A gyermekjóléti szolgáltatást Pellérden a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ látja el. A szakemberei az
intézményt felkereső vagy hivatalunknál segítséget kérő felnőttekkel és gyermekekkel foglalkoznak
prevenciós és korrekciós céllal, melyet tanácsadási, ügyintézési és gondozási tevékenység, illetve
különböző szolgáltatások közvetítése és nyújtása formájában valósítanak meg. Az intézmény
tevékenységeit a helyi lakossági igények, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és szakmai
előírások alapján végzik.

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

Helyi esélyegyenlőségi program Pellérdre vonatkozó adatai a következő forrásokból származnak:
 TEIR adatbázis
 Önkormányzati nyilvántartás
 Házi orvos nyilvántartása
 Védőnő nyilvántartása
 ÁMK vezető nyilvántartása
 Pellérdi Általános Iskola nyilvántartása
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A 2011-es népszámlálási adatok szerint Pellérden 26 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek,
napjainkban nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Pellérden hány fő vallja magát
roma nemzetiséghez tartozónak. A településen roma nemzetiségi önkormányzat nem működik. A
roma gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében nagyon fontos volt az óvodában és
az általános iskolában is az integrált nevelés, oktatás. A településen élő gyermekek számára
életkoruknak megfelelően elérhető az óvodai és bölcsődei ellátás valamint az általános iskolai
oktatás.
A hátrányos helyzetű segélyezésben résztvevőket az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekszik
segíteni. A települési önkormányzat a rászorulókat szociális helyzetük alapján pénzbeli, vagy
természetbeni ellátásban részesíti. A gyermek jóléti ellátásokat a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a szociális juttatásokat a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint
biztosítja: aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély,
köztemetés, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 2013.
január 1-től a Pécsi Járási Hivatal hatáskörébe került az ápolási díj, időskorúak ellátása,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú tábla - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A táblázat adatai megmutatják, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években illetve, hogy milyen az arány a férfiak és
nők között. Pellérden 2013-ban a nyilvántartott álláskeresők száma 6,5 % volt, addig 2015-re 4,1%ra csökkent. Amíg 2013-ban Pellérden a férfi álláskeresők voltak többen, 2014-2016-ban a mind a
férfi mind a női álláskeresők száma is csökkent. 2016-ban ez az arány közel egyenlő lett.

3.2.2. számú tábla - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

Regisztrált munkanélküliek/
Fő
nyilvántartott álláskeresők
összesen
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2013

2014

2015

2016

2017

104,25

80,5

64

53,75

40

2
2,3%
9
13,3%
5
7,8%
7
10,5%
7
11,3%
8
12,1%
6
9,8%
8
12,1%
6
9,8%
7
10,9%

2
2,8%
7
12,1%
4
7,9%
4
7,0%
10
18,1%
5
8,8%
5
9,3%
6
10,7%
7
12,6%
6
10,7%

3
6,9%
4
10,0%
4
8,8%
3
6,3%
6
15,6%
3
7,5%
4
10,6%
2
4,4%
5
11,9%
7
18,1%

3
3
2,9%
3,1%
15
11
14,4%
13,4%
13
8
12,0%
9,9%
10
6
9,8%
7,5%
12
11
11,0%
13,7%
16
11
15,3%
13,7%
10
9
9,4%
10,9%
10
9
9,8%
10,9%
13
10
12,0%
11,8%
4
4
3,4%
5,3%
Forrás:TeIR

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra,
hogy a munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik. A 21-34 év közötti
népesség tekintetében 2013-tól 2017-ig a regisztrált munkanélküliek száma csökkent, míg a 35-39
év közötti és az 59 év feletti népesség tekintetében jelentősen nőtt.
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
2013-ban 106 fő, míg 2017-ben 50 nyilvántartott álláskereső volt, tehát az elmúlt években
Pellérden az álláskeresők száma csökkent.

3.2.3 számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek
száma és aránya nemenként

Forrás: TeIR, KSH
A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós
munkanélküliek. Pellérden a nyilvántartott munkanélküliek közül magas a 180 napnál régebben
regisztrált munkanélküliek, ezen belül is a nők aránya. Megfigyelhető, hogy míg 2013-ban a
nyilvántartott álláskeresők közül 22,1% volt 180 napnál régebben regisztrálva, addig 2014-ben és
2015-ben ez az arány 37,3 illetve 40,6 %-ra nőtt, majd 2016-ban ez az érték 27,9%. Pellérden a női
munkanélküliek aránya magasabb a férfi munkanélküliekhez képest. A Start munkaprogram és a
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hosszú távú közfoglalkoztatás keretén belül az önkormányzatunknál foglalkoztatottak között a nők
aránya 2017 év végi adatok szerint 56% volt.

3.2.4. számú tábla - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség
száma nemenként

18-29 évesek száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Év
Nő

Férfi

Összesen

Nő

Fő
Fő
Fő
Fő
2013
166
140
306
7
2014
164
144
308
6
2015
146
141
287
3
2016
149
148
297
3
2017
NA
NA
NA
NA
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi

%
4,2%
3,7%
2,1%
2,0%
NA

Fő
4
4
3
1
NA

%
2,9%
2,8%
2,1%
0,7%
NA

Összesen
Fő
11
10
6
4
NA

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

Pellérden 18-29 éves korosztály között a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma az elmúlt
években folyamatosan csökkent. A Start munkaprogram és a hosszú távú közfoglalkoztatás keretén
belül, az önkormányzatunknál foglalkoztatottak között a 18-29 évesek aránya 2017 évvégén 12%
volt.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség
Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában
13,2%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

5,3%

4,6%

1,2%

%
Nő

%
Férfi
2001

2011

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
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A 2001-es évi adatok szerint Pellérd 15 év feletti lakosságának 9,4 %-a nem rendelkezett általános
iskolai végzettséggel, 2011-ben ez az adat 3% alá süllyedt.

3.2.6. számú tábla - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés

Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban
vannak az alacsony iskolai végzettségűek. Pellérden a regisztrált munkanélküliek közül az alacsony
iskolai végzettségűek száma nagyon kevés. Míg a 8 általános iskolai végzettségűnél magasabb
2013-ban 75 fő volt, addig 2017-ben 33 fő volt.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

év

2013
2014
2015
2016

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők
száma
fő
0
0
0
0
Forrás: TeIR,

8. évfolyamot
felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők
száma
Fő
%
0
0
0
0
0
0
0
0

A vizsgált időszakban általános iskolai felnőttoktatásban Pellérden nem vett részt egy fő sem.

19

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Középiskola
Középfokú
Szakiskolai
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
i tanulók
felnőttoktatásb felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
száma
an résztvevők résztvevők száma
résztvevők száma
résztvevők
felnőttoktat
(TS 3501)
összesen
ásban (fő)

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Fő

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
A TEIR adatbázisban erre vonatkozóan adat nem található.
c) közfoglalkoztatás
Pellérden az elmúlt években közfoglalkoztatásban résztvevők száma nőtt, köszönhetően a 2012-ben
indult Start munkaprogramnak. Három területre pályázott az önkormányzat: mezőgazdasági,
belterületi értékteremtő, belvízelvezető programokra.
A mezőgazdasági projekt által megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program
során elvégzendő feladatok számbavétele és részletes szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása
a foglalkoztatás helye szerint és a projekt egészére összesítve)
2012-ben Pellérd keleti iparterületén lévő 2 hektár műveletlen területet vontak be mezőgazdasági
projektbe, ahol konyhakerti növényeket termesztettek. Fólia alatt, illetve csepegtető rendszeren
paprikát, paradicsomot és uborkát termesztettek. Zöldségek termelése az iskolai konyha számára:
burgonya, hagyma, tökfélék, babfélék, leveszöldségek, paprika, paradicsom, uborka, retek, cékla.
Cél minél több zöldség bevitele a menzai étkezésbe. A gyermekek egészséges életre nevelésének
keretén belül minden osztálynak egy-egy kisebb földterület került kimérése, saját művelésre,
környezetismeret órán zöldségek megismertetése, szemléltetése zajlott. A projekt keretében
termesztett növények feldolgozása, savanyítása is történt. A felesleget a községben kialakításra
kerülő piacon értékesítették, valamint átmeneti segély természetben nyújtott élelmiszer segélyként
történő kiosztására fordították. Ez a program 2018 évtől megszűnt.
A belvízelvezető program által megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program
során elvégzendő feladatok számbavétele és részletes szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása
a foglalkoztatás helye szerint és a projekt egészére összesítve)
Pellérd község belterület útjainak hossza 12 km. A község domborzati viszonyaiból adódóan a
pellérdi Szőlőhegyről a 2 fővízelvezető árkon keresztül lezúduló csapadékvíz a településen
áthaladva jut el a Pellérdi halastavak vízgyűjtő területéig. A csapadékvizek elvezetésére részben az
utak mellett lévő árkok, másrészt külön árokrendszer van kiépítve. Elvégzendő feladat a belterületi
árkok karbantartása, átereszek tisztítása, benőtt árok szakaszok bozót és cserjeirtása, kaszálás, a
csapadékvíz biztonságos lefolyása érdekében a több éve felgyülemlett hordalék és iszap
eltávolítása. Fővízelvezető árkokat minden évben végig tisztítják, részben eltávolítják a hordalékot
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ahol szükséges, évi 3 alkalommal végigkaszálják. A település kritikus árokszakaszainak tisztítását
végzik el a program keretein belül. A település kritikus árokszakaszainak kitisztításával,
karbantartásával biztonságossá tehető Pellérd község belterületi csapadékvíz elvezetése. Azokat a
kritikus szakaszok, ahol eddig pangó vizek voltak az árkokban kitisztításra kerül a lakosság
megelégedésére, így ezeken a szakaszokon a szúnyogok is kevésbé tudnak megtelepedni.
Belterületi értékteremtő program megvalósítani kívánt program szakmai tartalma (a program
során elvégzendő feladatok számbavétele és részletes szakmai indoklása, a tevékenység bemutatása
a foglalkoztatás helye szerint és a projekt egészére összesítve)
A brigádban a segédmunkások mellett kőműves, festő, burkoló és asztalos szakmunkások
dolgoznak, mellyel a település karbantartása, tisztántartása mellett az önkormányzat
intézményeiben felújítási munkálatokat is elvégeznek.
Pellérd Község belterületén helyezkedik el a Brázay-kastély park melynek területe: 6 hektár, temető
területe: 2 hektár, melyet évente 6-8 alkalommal kaszálni kell. Pécset Pellérddel összekötő bicikliút
hossza: 3.2 km, melynek mindkét oldalát 5-5 m folyamatosan rendbe kell tartani, kaszálni, bozótot
irtani évente 2 alkalommal. A településen 2 nagy játszótér található, amelyen kb. 25-30 fa játékot
tudnak használni az itt lakó gyermekek. A fa játékok állagmegóvása érdekében lefestésük,
karbantartásuk szükséges.
A pellérdi Szőlőhegy földútjai és köves útjai közel tíz kilométert tesznek ki, melyek szélén bozót és
cserje irtást évente 10-12 alkalommal is el kell végezni. A több hektáros területek karbantartása,
közterületek rendbetétele, facsemeték ültetése, kiszáradt fák kivágása, játszóterek karbantartása,
játszótéri játékok javítása, festése, játszótéri homok pótlása, fellazítása egész évben 10 fő részére ad
elfoglaltságot.
Tervek között szerepelnek virágosítások, 4-5 kb 10 m2 nagyságú virágszigetek kialakítása a
település több helyén virágpalánták kiültetése. A településen lévő 4 fa buszmegálló folyamatos
állagmegőrzése céljából festési munkálatok zajlanak, önkormányzati épületekben esetlegesen
előforduló asztalos szerkezetek, nyílászárók javítása, közterületi táblák, hirdetőtáblák, információs
táblák gyártása, közterületi szemetesek, utcabútorok gyártása is ebben a programban kerül
megvalósításra.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Pellérd a községet É-D irányban szeli át az 5801. számú út, amely a 6-os számú főközlekedési útba
torkollik. A község Pécs felől két irányból is megközelíthető. Az egyik az előbb említett 6-os útról
leágazó Pellérd-Görcsöny út, a másik pedig a Pécs-Kertvárosból induló és Keszü mellett elhaladó
5816-os számú összekötő út. Tömegközlekedési megközelíthetősége Pellérd-Görcsöny útról jónak
mondható, de Pécs-Kertvárosból tömegközlekedéssel nem megközelíthető, ennek kialakítása,
megoldása szükséges. A közeli megyeszékhelyen lévő munkahelyek olcsóbb megközelítésére
alkalmas a K-Ny kerékpár út, mely Pécs-Kertvárossal köti össze Pellérdet 2011 évben került
átadásra. Probléma, az hogy, a kerékpárút Pécs belterületén még nem lett kiépítve, így a Pellérdről
érkező kerékpáros egy forgalmas útszakaszon átkelve kénytelen folytatni útját a belváros felé.
Terveik között szerepel É-D irányú kerékpárút megvalósítása, ez lehetővé tenné a Pellérd
Szőlőhegyen lakók közlekedését Pécs irányába. Az 1999-ben kialakított Északi ipari területtel
Pellérd gazdasága fellendült; a településen főként a mikro és a kisvállalkozások működnek. Terveik
között szerepel többek között a keleti ipari terület fejlesztése, infrastruktúrájának kiépítése ezen
projekt a 2018-as évben kerül megvalósításra.
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A megyeszékhely közelsége lehetővé teszi a fiatalok számára a továbbtanulás lehetőségét. Pécsett
több szakközépiskola, gimnázium, szakmunkásképző intézet és felnőtt képzés működik.
Lehetőségük van a Munkaügyi Kirendeltséggel való együttműködésre és képzéseken való
részvételre.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
3.2.9. számú tábla – Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Forrás: Önkormányzati adat
Az elmúlt években közfoglalkoztatásban résztvevők száma csökkent Pellérden, 2015-ben 66 fő vett
részt közfoglalkoztatásban, 2018 első negyed évében már csak 30 fő került alkalmazásra.
Településünkön 2012-ben induló Start munkaprogramban három területen nyújtottunk be
pályázatot: belterületi közutak karbantartása, belvízelvezető programokra, helyi sajátosságokra
épülő.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Pellérden nincs adat a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
3.3.1 számú tábla – Álláskeresési segélyben részesülők száma
Járadékra jogosultak száma
140
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Nyilvántartott álláskeresők
száma

60

Álláskeresési járadékra
jogosultak

40
20

0
2012
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
2012-2017 között a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenést mutat, míg az álláskeresési
segélyben részesülők száma szinte változatlan.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Nyilvántartott álláskeresők
száma
Év
Fő
2013
2014
2015
2016
2017

Álláskeresési
járadékra
jogosultak

Fő

104,25
6,25
79,50
8,50
64,00
8,50
48,50
10,00
50,00
6,00
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
6,0%
10,7%
13,3%
20,6%
12,0%

2012-2017 között a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatos csökkenést mutat, míg az
álláskeresési járadékra jogosultak százalékos aránya nőtt.
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3.3.3. számú táblázat - Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek száma
Ellátottak száma (fő)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

0,00
2013

2014

2015

2016

2017

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

Forrás: TeIR
2013-ban rendszeres szociális segélyben részesülők száma 23 fő volt ez a 15-64 év közötti
lakónépesség 1,43%-a, 2016-ben ez a szám 7 főre csökkent, mely a 15-64 év közötti lakónépesség
0,41%-a.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 2013 évben 2 fő részesült ez a regisztrált munkanélküliek
1,92 %-a, míg 2017 évben 5 fő részesült támogatásban ez a regisztrált munkanélküliek 10 %-át tette
ki.

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.
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Pellérden 2008-ban a lakásállomány 653 db volt 2012 évben ugrásszerűen 738-ra nőtt. Jelenleg 742
lakóépület van, továbbra is folyamatosan zajlanak telekértékesítések és a beépítések Pellérden.
Pellérden bérlakás és szociális lakás állomány nincs, település szerkezetére a családi házas
építkezés jellemző. A vezetékes ivóvíz szolgáltatásba és a villamos-energia hálózatra csaknem
minden belterületi lakóingatlant bekapcsoltak. A gázszolgáltatás és a szennyvízelvezetés megoldott.
A lakásállomány állapota Pellérden kedvező képet mutat, jelentősen megemelkedett az új építésű
ingatlanok száma.
A történelmi faluközpont ma is meglévő legrégebbi lakóházai a XIX. században épültek, részben az
akkori ecetgyár épületéből származó anyagokból. Ezek között több a helyi értékvizsgálat szerint –
nagyobb figyelmet igénylő, helyi védelemre érdemes épület, épület-együttes van. Építészeti
értéküket többségében az oldalhatárra telepített, az utcára merőleges fagerincű, nyeregtetős, arányos
formájú, szép nyílásrendű lakóépület és a keresztbe fordított és az udvart lezáró igényes gazdasági
épülettel beépített hosszanti, hagyományos telek rendszerint a déli oldalon végigfutó oszlopos
tornácok adják. Állapotuk megőrzése, állaguk szinten tartása, illetve fokozottabb gondozásuk és
hosszú távú hasznosításuk érdekében az értékvizsgálat dokumentációjára támaszkodva az
önkormányzat 2004-ben az Építész Kamara irányelveinek figyelembe vételével egy példaértékű az
értékmegőrző felújításokat támogató rendeletet alkotott, mely a község 19 védett építményére terjed
ki.
2018-ban elkészült a Község Települési Arculati Kézikönyve, ami bemutatja a település
beépítésének sajátosságait, egyéni arculatát.
Forrás: 700 év emlékei képek és visszaemlékezések Pellérd történetéből
Pellérd beépített területétől déli irányban található a csaknem 60ha-os nagyságú zártkert, melynek
egy része még eredeti funkcióját betöltve szőlő- illetve gyümölcsösként művelt, de az állandó lakók
számának növekedésével a terület folyamatosan veszít egykori szerepköréből. Az új beköltözők a
meglévő nagyrészt pincével rendelkező épületeket átalakítják, megszűntetve ezzel a
kertgazdálkodásra jellemző értékes építészet egy sajátos elemét. Kiépített közművek bekötése nem
megoldott.

a) bérlakás-állomány
Pellérden bérlakás nincs.

b) szociális lakhatás
Pellérden szociális lakhatás nincs.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Pellérd belterületén lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek, azonban a
külterületen, a Szőlőhegyen élők gazdasági épületben laknak.
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e) lakhatást segítő támogatások
3.4.3 számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adat
Pellérden az elmúlt öt évben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek száma szinte változatlan
2013-ban 81 fő jogosult lakásfenntartási támogatásra, 2017 évben 72 fő kapott támogatást. A
lakásfenntartási támogatás a rászorulók részére természetben nyújt segítséget, a közüzemi számlák
fizetéséhez, melynek legkisebb összege 2.000.-Ft.
f) eladósodottság
Az eladósodások, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elvesztő vagy alacsony jövedelmű,
idős, vagy több gyermekes családokat érinti. Pellérden az eladósodottság mértékére vonatkozóan
adatokkal nem rendelkezünk. Pellérden nincs adósságcsökkentési támogatás, hajléktalan nappali
ellátás.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
Pellérd külterületén található Szőlőhegyen a gazdasági épületeket sokan lakás céljára használják,
mivel olcsón fenntartható, és közel van Pécshez. A Szőlőhegy K-i részén a közlekedés jónak
mondható, mivel az 5801. számú út itt halad el Görcsönyről Pécs felé. A Szőlőhegy Ny-i része az
Aranyosgadány felé vezető út mellett van, itt tömegközlekedéssel Pécs napi 4 alkalommal
közelíthető meg. A Szőlőhegyen a villamos energia ellátása megoldott, de nincs vezetékes víz,
közvilágítás, megfelelő úthálózat, csatornahálózat. Az infrastruktúra kiépítése a távlati célok között
szerepel.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Pellérden nincs telep, szegregátum.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

év
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére
gyermekek részére
Házi gyermekorvosok által
szervezett háziorvosi
tervezett háziorvosi
ellátott szolgálatok száma
szolgáltatások száma
szolgálatok száma
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Pellérden az egészségügyi alapellátást 1 fő háziorvos látja el, a laborvizsgálatok minden héten egy
alkalommal a rendelő intézetben történnek. Fogorvosi alapellátás Pécsett a Veress Endre utcai
rendelőintézetben van. A házi orvosi rendelő mellett működik az anya- és csecsemővédelmi rendelő
1 fő védőnővel. Pellérden egy gyógyszertár működik.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A háziorvosi rendelő mellett működik az anya- és csecsemővédelmi rendelő 1 fő védőnővel.
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő, megszervezi a terhesség ideje alatti
kötelező vizsgálatokat, a kisgyermekes anyákat otthonukban is meglátogatja, tanácsokat ad a
csecsemő fogadására és gondozására.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Pellérden nincs fejlesztő és rehabilitációs ellátás, Pécsett ezen ellátások elérhetők mindenki
számára.
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A Brázay-kastély területén működik a 350 adagos főzőkonyha, mely ellátja Pellérd óvodás és
iskolás gyermekeit és időskorú lakosságát, emellett Aranyosgadány, Gyód, Keszü települések
óvodás és alsó tagozatos tanulóinak étkeztetése is innen történik. 2018-ban került átadásra egy
korszerű, minden igény kielégítő, minden feltételnek megfelelő új konyha.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az új iskolában 16 x 30 méteres tornaterem van, mely biztosítja az óvodások, iskolások és a
felnőttek sportolási lehetőségét. A szabadban, az iskola udvarán kézilabda és kosárlabda pályák
segítik az iskolai sportfoglalkozásokat és a tömegsportot. A foci pálya infrastruktúrájának
fejlesztésére szükség lenne, nincs öltöző és lelátó. Sportolási lehetőség van a Pellérd Sportegyesület
keretein belül.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Pellérden a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el a szociális szolgáltatásokat.
Feladatuk közé tartozik az ellátási területükön a szociálisan rászorultak személyes gondoskodást
nyújtó ellátásának a biztosítása, igények felmérése, a gondozási folyamat megszervezése, a társult
településeken a szociális alapszolgáltatások működtetése. A gondozás feladata, hogy kiegészítse a
családi gondoskodást, javítsa a gondoskodás minőségét, vagy pótolja a hiányzó családi
gondoskodást.
Pellérden a Pécsi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. Étkeztetés: Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri meleg
étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
2. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy, saját
környezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükségleteinek,
életkorának, egészségi állapotának megfelelő ellátást. Ez az alapvető gondozási, ápolási feladatok
elvégzését valamint a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést
jelenti. Az ellátást igénybe vevővel a gondozónő segítő kapcsolatot alakít ki.
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás célja, 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 elhárításának biztosítása.

Jelzőrendszeres
Házi
házi
segítségnyújtásban segítségnyújtásban
részesülők száma
részesülők száma
2013
18
12
2014
13
10
2015
10
9
2016
6
8
Forrás: TeIR, KSH

Szociális étkeztetésben
részesülők száma
29
26
24
21
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Pellérden erre vonatkozóan adat nincs.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Pellérd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2015. (II.28) önkormányzati rendeletében
megállapított feltételeknek megfelelő rászoruló egyedülállókat, három vagy több gyermeket nevelő
családokat, a létminimum alatt élőket támogatásban részesíti.
3.6.2 számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
Az esélyegyenlőség szempontból jelentős a közgyógyellátás biztosítása a szociálisan rászorult
személyek részére, ezen ellátás az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:
alanyi jogon, normatív alapon, méltányosságból. Míg 2013-ban 47 fő részesült közgyógyellátásban,
addig 2016-ben 75 fő.
3.6.2. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós
gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását,
ápolását végzi. Pellérden az elmúlt években az ápolási díj megállapítása iránti kérelmek száma nőtt,
míg 2008-ban 6 fő részesült ápolási díjban, addig 2012-ben 14 fő, majd 2013-2017 időszakban 1012 fő az ellátottak száma.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A településen biztosítottak az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások. A
településen található postahivatal, gyógyszertár. A szociális alapszolgáltatások is helyben elérhetők.
A több mint húsz különböző céllal létrejött civil szervezet működik Pellérden. A legaktívabbak
pályázat útján önkormányzati támogatásban is részesülnek.
1) Egyházi szervezeteink: Keresztény kör, Katolikus Caritas, Katolikus Kórus.
 Keresztény kör programjában szerepel: előadások szervezése, keresztény értékrend
megőrzése, keresztény kultúra megismertetése, emlékhelyek meglátogatása, hitélet erősítés,
zarándokutak indítása.
 Katolikus Caritas programjaiban szerepel: heti egyszer ingyenes ruhaosztás, Szent Erzsébet
napi bál rendezése, báli bevételből a rászoruló tanulók iskolakezdését, kirándulásait,
táborozásait segítik. Karácsony és húsvét előtt élelmiszer csomagok osztása rászorulóknak.
 Katolikus Kórus: Szentmiséken és más egyházi eseményeken egyházi énekek előadása.
2) Kulturális, hagyományőrző, szabadidős tevékenységet végző civil szervezeteink: Mezőszél
Tánccsoport, Kertbarát Klub, Nyugdíjas Klub, Pellérdi Kézműves Klub, Pellérdi Faluszépítő és
Kulturális Egyesület.
 Mezőszél Tánccsoport: utánpótlás szervezése, oktatása, új koreográfia tanulása,
kirándulások, színházlátogatás. Rendezvényeken való fellépés, táncház szervezés.
 Kertbarát klub: előadások szervezése a gyümölcs és szőlőtermesztés, valamint borászat
témakörben. Pellérdi borverseny megszervezése és lebonyolítása. Orbán napi szőlőhegyszentelés. Falu rendezvényein aktív részvétel, szakmai kirándulás megszervezése, Pécsi
Bacchus Borklubbal partneri kapcsolat tartása, János napi borszentelés, szomszéd
települések borkóstoló tartása. Családi est szervezése.
 Pellérdi nyugdíjas klub: rendezvények, kirándulások, nyugdíjas találkozók szervezése, más
települések nyugdíjas klubjaival történő kapcsolattartás, Pellérd község népszerűsítése,
hagyományok ápolása.
 Pellérdi kézműves klub: heti egy alkalommal jönnek össze, programjuk között van: nyári
kézműves tábor gyerekeknek és felnőtteknek, juniálison nemezelő játszóház, önkormányzati
rendezvényeken való aktív részvétel, természetes anyagok használata.
 Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület célja Pellérd épített és természeti környezetének
védelme, fejlesztése, részt vesz Pellérd Község területén élők életlehetőségeinek
jobbításában, fejlesztésében. Részt vesz a lakosság kultúrájának, művelődésének,
képzésének, szabadidő-szervezésének és informáltságának kialakításában. Az egyesület
hagyományőrző tevékenységet folytat.
3) Sport és szabadidős tevékenység: Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgászegyesület,
Pellérd Sportegyesület, Pellérdi Rekreációs Klub.
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Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgászegyesület: évi két alkalommal
horgászverseny szervezése, évi 14 alkalommal környezetvédelmi társadalmi munka,
nádvágás, tereprendezés, fűnyírás, partvédelem, tó meder-tisztítás, faültetés.
Pellérd Sportegyesület hagyományos rendezvények és tömegsport szervezése: Farsangi
teremtorna, Bolondos Áprilisi Játékok, Juniális Foci Gála, Vidéki teremtorna, Mikulás
Kupa, Csirke József Emléktorna.
Pellérdi Rekreációs Klub: családbarát túrák szervezése gyalog és biciklivel, önképző
bringaműhely a fiataloknak, közepes és hosszabb túrák minden generációnak, Bababuli 2
keréken, Bringázz a munkába program, kritikus tömeg rendezvény, „tour de Pellérd” zölden
helyi látványkörút kijelölése, környezettudatos élet népszerűsítése.

4) Ifjúsági szervezetek: Pellérdi Aprónép Alapítvány, Ifjúsági Klub
 Pellérdi Aprónép Alapítvány: Óvodások színházlátogatásának biztosítása, játékok
beszerzése, rendezvények szervezése.
5) Polgárőrség: A Pellérdi Polgárőr Egyesület tagjai kizárólag társadalmi munkában dolgoznak,
minden nap járőrszolgálatot látnak el. Helyi rendezvények biztosítása: Szüreti mulatság, Juniális,
Falunap, foci meccsek, megemlékezések, koszorúzások.
6) Média: PellÉrdekes, Pellérdi Tükör.
 PellÉrdekes: pellérdi falu TV 1992-ben kezdte meg sugározni műsorát, mely 349
háztartásba jut el. A műsor szerkesztése elsősorban saját gyártású műsorokra, és képújságra
terjed ki, a falu főbb eseményeinek dokumentálása, civil szervezetek, ÁMK élete és
működésének bemutatása.
 Pellérdi Tükör: 2002. decemberétől évente 10 alkalommal megjelenő újság. Feladata a
pellérdi lakosság tájékoztatása a településen történt eseményekről.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Pellérden minden évben megrendezésre kerül a civil szervezetek tevékeny részvételével a Bolondos
Április, Orbán-napi szőlőszentelés, a Juniális, Falunap, melyen részt vesz minden korosztály. Nem
volt példa a közösségünkön belül kirívó konfliktusokra.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Katolikus Caritas a rászorulók részére ingyenes ruhaosztást, karácsony és húsvét előtt élelmiszer
csomagok osztása rászorulóknak
Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület pellérdi közterületek virágosításában önkéntes
társadalmi munkát végez.
Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgászegyesület évi 14 alkalommal környezetvédelmi
társadalmi munkát végez a horgásztó körül: nádvágás, tereprendezés, fűnyírás, partvédelem, tó
meder-tisztítás, faültetés.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Pellérden nincs roma önkormányzat.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A mélyszegénységben élők és a romák helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata során
településünkön
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek

Szőlőhegyi infrastruktúra hiánya

úthálózat, víz- és csatornahálózat, közvilágítás
kiépítése, mosási, tisztálkodási lehetőség
hiánya

Aktívkorúak munka világába való
visszavezetése

Közmunkaprogramokra való pályázás,
Munkaügyi Központ által kínált képzések,
munkalehetőségek felkutatása

Munkahelyek nehézkes megközelítése

É-D irányú kerékpárút megvalósítása, a
meglévő K-NY-i kerékpárút karbantartása,
fejlesztése, közvilágítás kiépítése

Közösségi terek minőségi hiányosságai
Munkahelyek hiánya
Életszemlélet javítása

Park fejlesztése, új közösségi terek kialakítása
Ipari terület fejlesztése
Takarékos háztartásra nevelés

Civil szervezetek forráshiánya

Civil szervezetek támogatása, pályázati
források felkutatása

32

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Pellérden 2012-ben 462 fő volt a 18 év alatti népesség száma, addig 2016 évben 447 fő volt, ebből
0-2 éves korú gyermekek száma 57 fő, 3-14 év közötti gyermekek száma 320 fő, 15-17 év közöttiek
száma 70 fő. Az állandó népességből a gyermekek aránya 20%, 447 fő. Pellérden fiatalos
népességszerkezet a jellemző, annak ellenére, hogy 2011 évtől a születések száma a halálozásokhoz
viszonyítva folyamatosan csökkent, 2016-ban 18 élve-születésre 27 halálozás jutott. Pellérden
működött Baba-mama Klub, de a helyhiány miatt megszűnt. Nagy szükség lenne egy olyan helyre,
ahol a gyermekvárással, gyermekgondozással és neveléssel kapcsolatban tudnának ismereteket
szerezni, egymás közt a problémáikat megbeszélni. Sokszor az otthon lévő kismamák
elszigetelődnek, elmagányosodnak jó megoldás lehetne erre egy ilyen klub.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat – Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője 2012. december 31-ig
tartotta nyilván, 2013. január 1-től a Járási Hivatalokhoz került át a hatáskör. A Hivatalvezető
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes
igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek
fejlődése, nevelése a családban biztosítható. 2013-tól adatok korlátozottan állnak rendelkezésünkre.
2016-ban védelembe vett gyermekek száma 8 fő.

33

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
Az elmúlt években Pellérden gyermekvédelmi juttatásokban részesülők száma csökkent. 2017-ben a
18 év alatti népesség 17 %-a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Pellérd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5//2015. (II.28) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról lehetővé teszi, hogy a rászoruló családok évi négy
alkalommal részesülhetnek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
2017-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek 5%-a volt 18 éven felüli.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai – iskolai juttatásokban részesülők száma,
aránya
Ingyen
50 százalékos
es
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
étkezés étkezésben
Óvodáztatási
Nyári
kedvezményes
tankönyvben
résztvevők
támogatásba étkeztetésben
év
étkezésre
ellátásban
résztve
száma
n részesülők
részesülők
jogosultak
részesülők
vők
iskola 1-8.
száma
száma
száma 1-13.
száma
száma
évfolyam
évfolyam
óvoda
2013
21
51
NA
126
2
26
2014
26
51
NA
137
3
31
2015
15
38
NA
162
0
35
2016

15

40

2017

12

36

NA

159

NA
206
Forrás: Önkormányzati adatok

0

27

0

29

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésben az elmúlt években a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő rászoruló családok gyermekei és a három vagy többgyermekes családok
részesültek. 2013-ban 72 fő óvodás és általános iskolás gyermek étkezhetett kedvezményesen,
addig 2017-ben 48 fő óvodás és általános iskolás gyermek részesült kedvezményesen.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma 3 fő.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Pellérden nincs szegregátum.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Egy védőnőre jutó gyermekek száma
védőnői álláshelyek
Egy védőnőre jutó
év
száma
gyermekek száma
2012

1

386

2013
2014

1
1

392
387

2015

1

371

2016

1
377
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés
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Pellérden egy védőnő látja el a gyerekeket. A fenti táblázatból látható a védőnői leterheltség, illetve,
hogy valamennyi gyermek hozzájut-e a védőnői szolgáltatáshoz. A jogszabály szerint a védőnő
maximum 250 gyereket láthat el, illetve, hogy országos átlagban 300 gyerek ellátása jut egy
védőnőre.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Betöltetlen
Háziorvos által
Felnőtt házi
felnőtt
Gyermekorvos
ellátott
orvos által
háziorvosi
által ellátott
személyek
ellátott gyerekek
praxis/ok
gyerekek száma
száma
száma
száma

év

2013

0

1204

NA

114

2014

0

1221

NA

117

2015

0

1202

NA

108

2016

0

1234

NA

100

2017

0
1254
NA
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Pellérd Községben a háziorvos látja el a gyermekorvosi teendőket is.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi – szociális - oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

4.3.3. számú táblázat – Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
Bölcsődébe beírt
Működő összes
(munkanélküli szülő,
gyermekek száma
bölcsődei
veszélyeztetett
(TS 4701)
férőhelyek száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

2013

1

2014

1

16

NA

24

2015

1

24

NA

24

2016

1

24

NA

24

2017

1

23
NA
Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés
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4.3.4. számú táblázat – Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
családi napköziben családi napköziben
év
engedélyezett
a térítésmentes
férőhelyek száma
férőhelyek száma
2013
0
0
2014
0
0
2015
0
0
2016
2017

0
0
0
0
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés

Családi napközi nincs a településen. A bölcsőde 2013 őszétől került átadásra, azóta is teljes
létszámmal működik.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgáltatást Pellérden az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ látja el. A szakemberei az intézményt felkereső vagy hivatalunknál segítséget kérő
felnőttekkel és gyermekekkel foglalkoznak prevenciós és korrekciós céllal, melyet tanácsadási,
ügyintézési és gondozási tevékenység, illetve különböző szolgáltatások közvetítése és nyújtása
formájában valósítanak meg. Az intézmény tevékenységeit a helyi lakossági igények, a vonatkozó
jogszabályi kötelezettségek és szakmai előírások alapján végzik.
Forrás: esztergarmodszertan.hu
e) gyermekvédelem
2013. január 1-től a Járási Hivatalokhoz került át a hatáskör. A Hivatalvezető védelembe veszi a
gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igénybevételével a
gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése
a családban biztosítható.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásai: gyermekjóléti
szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, tanácsadói szolgáltatás, jogi segítségnyújtás, pszichológiai
tanácsadás, családkonzultáció, konfliktuskezelő mediációs szolgáltatás.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az új iskolában 16 x 30 méteres tornaterem van, mely biztosítja az óvodások, iskolások és a
felnőttek sportolási lehetőségét. A szabadban, az iskola udvarán kézilabda és kosárlabda pályák
segítik az iskolai sportfoglalkozásokat és a tömegsportot. A futballpálya infrastruktúrájának
fejlesztésére szükség lenne, nincs öltöző és lelátó.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A Brázay-kastély területén működik a 350 adagos főzőkonyha, mely ellátja Pellérd óvodás és
iskolás gyermekeit és időskorú lakosságát, emellett Aranyosgadány, Keszü és Gyód települések
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óvodás és alsó tagozatos tanulóinak étkeztetése is innen történik. A modern, minden korszerű
feltételnek megfelelő konyha 2018 nyarán került átadásra. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő és 3 vagy több gyermekes családok kedvezményesen étkezhetnek, és
jutnak hozzá ingyenesen a tankönyvekhez. 2017 óta az összes alsós és felsős iskolás ingyenesen
kapja a tankönyvet.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Pellérden erre vonatkozóan jelzés nem volt.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Pellérden a rászoruló gyermekek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapít meg az Önkormányzat. Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-programhoz, 2001 szeptemberétől a szociálisan rászoruló helyi
illetőségű hallgatók kaphatnak támogatást.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
4.4.1 Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1
5

Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...hig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma

100
4
6 órától 17 óráig
2018.08.06.-2018.09.03.
Fő
Hiányzó létszám
8
0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

8

0

Gyógypedagógusok létszáma

0

0

4
0
Dajka/gondozónő
1
0
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
Pellérden nincsenek elkülönítve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek az
óvodában, iskolában.
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4.4.2. Óvodai nevelés adatai

Év

Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
feladatellátási
gyermekcsoportok
3-6 éves korú
Óvodai
száma
száma
helyek száma
száma
gyermekek gyermekcsoportok (gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
gyógypedagógiai
száma
száma (TS 2401) neveléssel együtt)
neveléssel
neveléssel együtt)
nevelésben
(TS 2801)
együtt)
(TS 2701)
(TS 2501)
(TS 2601)

2013

3

75

1

86

0

2014

4

100

1

90

0

2015

4

100

1

83

0

2016

4

100

1

97

0

2017

4

112

1

106

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
Mivel Pellérd és Aranyosgadány települések lélekszám változása emelkedést mutatott az elmúlt
években, ezért a három csoportos 75 férőhelyes óvodánk létszámnövelése vált szükségessé. Az
elmúlt időszak fejlesztései között szerepelt az óvodai férőhelybővítés. Ez meg is valósulhatott,
hiszen a tervezőkkel, statikusokkal és építészekkel való egyeztetés után, a Pellérdi Önkormányzat
tulajdonában lévő Brázay-kastély óvodai intézményegységgé való kialakítása kezdődött meg. A
felújított, négy csoportos 100 férőhelyes óvoda intézménye 2014 szeptemberében nyitotta kapuit.
Az intézményben a jogszabályoknak megfelelő, modern eszközökkel, feltételekkel biztosított a
gyermekek nevelése, oktatása. Csodálatos, minden igényt kielégítő környezetben tölthetik a
gyermekek óvodás éveiket 3 éves koruktól. A mozgásterük a gyermekek kiélhetik a tágas
tornaszobában, aulában, és a zöld övezetű udvarunkban. A fejlesztésnek köszönhetően biztosított
lett a gyermekek részére az infrastrukturális feltétel, a nevelés tárgyi környezete.
A nevelési programunk sikeresen működik, hiszen megvalósult a helyiség, az eszköz és a megfelelő
anyagigény biztosítása. Heti egy alkalommal segíti munkánkat logopédus és szociális munkás,
akiknek az új óvodában kialakított fejlesztő szobában tudjuk a megfelelő helyet biztosítani a
zavartalan munkavégzésükhöz. A napközben megbetegedő gyermeket el tudjuk helyezni az
elkülönítő szobában, hogy ne fertőzzék tovább társaikat. Az elmúlt időszakban megvalósult projekt
átfogó célja az volt, hogy hozzájáruljon a társadalmi kohézió erősítéséhez, az egyenlő esélyek és a
korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtéséhez, a helyi szintű minőségi
szolgáltatásbővüléshez, a település népességmegtartó erejének növeléséhez. Megteremtse az
egészséges környezet és a hatékony és minőségi nevelés infrastrukturális feltételeit. A projektnek
köszönhetően megvalósult egy 25 fős csoporttal bővített 4 csoportos óvodai intézményegység
kialakítása, melyben megtalálhatóak a törvényileg előírt helyiségek, a tornaszoba, fejlesztőszoba,
védőnői/orvosi szoba, mozgáskorlátozott mellékhelyiség. A túlzsúfoltság megszűnt a pellérdi
óvodában, valamint az eszközbővítésnek köszönhetően a mai kor elvárásainak megfelelő modern
körülmények várják intézményünkbe járó gyermekeket.
A közeljövőben 2018-2022 időszakra tervezzük intézményünk mellékhelyiségeinek,
vizesblokkjainak felújítását, a felmerülő hibáinak kijavítását. A kastély külső lábazatán a vakolat
egyre nagyobb és gyorsabb ütemben hullik, s ennek megállítására keressük a megoldást, valamint a
renoválását kívánjuk megoldani. Az ajtók és ablakok párkányain nagy eső alkalmával folyik be a
víz, mely által a fából készült ablakpárkányok megvetemedtek, s a nyílászárók újra mázolása is
aktuálissá vált az elkövetkező időszakban. Ebben az időszakban az esetlegesen tönkre ment egy-két
bútordarabot, fejlesztő játékot kívánjuk cserélni, esetleg újakkal bővíteni készleteinket.
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
4.4.7. Általános iskolai tanulók száma

Tanév

Általános iskola
Általános iskola
5-8. évfolyamon
1-4. évfolyamon
tanulók száma
tanulók száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
oktatással
oktatással együtt)
együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

Általános
iskolások
száma

Napközis általános
iskolai tanulók száma a
nappali oktatásban
(iskolaotthonos
tanulókkal együtt) (TS
1701)

fő

fő

fő

fő

%

2012/2013

114

102

216

129

59,7%

2013/2014

115

113

228

159

69,7%

2014/2015

104

136

240

165

68,8%

2015/2016
2016/2017

100
87

158
132

70,2%
65,7%

125
225
114
201
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés

2012-2013-es tanévben 129 fő volt napközis 2016-2017-as tanévben 132 gyermek részesült
napközis ellátásban.

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok,
feladat-ellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)
(TS 2101)

Az általános
Általános iskolai
iskolai osztályok feladat-ellátási helyek
száma (a
száma
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 2201)
(TS 2001)

2012/2013

0

1-8 évfolyamon
összesen
9

2013/2014

0

9

1

2014/2015

0

9

1

9
9

1
1

1-8 évfolyamon összesen

2015/2016
0
2016/2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

db
1
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Pellérden 2007 nyarára megépült 8+5 tantermes új iskolában folyik nyolc évfolyamon 201
tanulóval az általános iskolás korosztály nevelése-oktatása. Az iskola beiskolázási körzete Pellérd,
Aranyosgadány, valamint Keszü, Gyód, Görcsöny és Pécs városából is érkeznek tanulók. A bejáró
óvodásokat és tanulókat iskolabusz szállítja "háztól házig". Továbbra is a Brázay-kastély területén
működik a 350 adagos főzőkonyha, mely ellátja Pellérd óvodás és iskolás gyermekeit és időskorú
lakosságát, emellett Aranyosgadány, Keszü és Gyód települések óvodás és alsó tagozatos
tanulóinak étkeztetése is innen történik.
Tárgyi feltételek: A nyolc osztályterem mellett öt szakterem (technika, természettudományi, rajzének, számítástechnika és nyelvi) áll rendelkezésre. 16 x 30 méteres tornateremben sportolnak az
óvodások, iskolások és a felnőttek. A szabadban, az iskola udvarán kézilabda és kosárlabda pályák
segítik az iskolai sportfoglalkozásokat és a tömegsportot.
Személyi-pedagógiai feltételek: Az iskola tantestületének létszáma 22 fő, a szakos ellátottság:
100%-os. Az iskolában egyéb munkakörben alkalmazottak száma 8 fő, így az iskolában alkalmazott
dolgozók száma összesen 25 fő.
Az iskolai nevelés-oktatás sajátos pedagógiai feltételei:
1. Német nemzetiségi nyelv oktatása 1-8. osztályokban. (A tanulók 95%-a tanulja a nyelvet.)
2. Angol nyelv tanítása 2-8. osztályokban heti 2-3 órában. (A tanulók 20%-a tanulja fakultációban a
nyelvet.)
3. Informatika-számítástechnika a 4-8. osztályokban. (A tanulók 100%-a tanulja órarendbe építve.)
4. Az alsó tagozat 4. évfolyamán tantárgycsoportos oktatás folyik. (A készségtárgyakat és az idegen
nyelvet szaktanárok tanítják.)
5. Az iskolában helyi programként alkalmazzuk a "Természet-ember-társadalom" NAT-konform
komplex képesség-, és személyiségfejlesztő programot.
6. Az iskolai nevelés-oktatásban kiemelt hangsúlyt kap az egészség- és környezeti nevelés, a családi
életre nevelés, a honismeret, népismeret.
7. Az iskola tanítási rendjébe illeszkedik a katolikus, református hitoktatás négy tanulócsoportban.
8. Fejlesztő-pedagógus és iskola-pszichológus foglalkozásai helyben elérhetőek.
Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként a tanórákat német zenével, dalokkal és tánccal egészítjük
ki. A tanulás mellett sok szereplési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak. A délutáni programokon
többféle szakkörből választhatnak a gyermekek. A számítógép használatához alapvető ismereteket
sajátíthatnak el, minden nap délután lehetőség van a gyakorlásra, böngészésre a számítástechnika és
könyvtár termekben. Labdarúgás- és kosárlabdában kiváló eredményeket érnek el tanulóink, hetente
három alkalommal sportfoglalkozásokon vehetnek részt. Minden tanévben többször járnak
gyerekeink múzeumba, színházba, bábszínházba. Évente két egynapos kirándulást bonyolítunk le. A
kistérségi tanulmányi és sportversenyeken kiváló eredményeket, dobogós helyezéseket érnek el
tanulóink.
A kötelező pedagógiai szakszolgáltatási ellátást (logopédiai, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai
fejlesztés, nevelési, pályaválasztási tanácsadás) a Pécsi Tankerületi Központ kötött megállapodással
az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal végzi.
A pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele a Pécsi Tankerületi Központ koordinálásával
folyik.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Pellérden erre vonatkozóan jelzés nem volt.
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Pellérden erre vonatkozóan adat nincs.

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

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban (TS 2301)

Fő
2012/2013

17

2013/2014

12

2014/2015

21

2015/2016
31
2016/2017
30
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Pellérden 2013-ban 17 fő, míg 2017-ben 30 fő fejezte be eredményesen a 8. évfolyamot nappali
tagozaton.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pellérden a rászoruló gyermekek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapít meg az Önkormányzat. Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-programhoz, 2001 szeptemberétől a szociálisan rászoruló helyi
illetőségű hallgatók kaphatnak támogatást.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A gyermekek helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek
Szünidei gyermekétkeztetés
Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása
Szabadidős tevékenységek támogatása, sportpálya
Egészséges fejlődést biztosító programok
fejlesztése, uszoda építése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt
szerepet foglal el Magyarország Alaptörvénye és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és
férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjed az esélyegyenlőtlenség. A nők között is
kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év felettiek, a pályakezdők a szakmai tapasztalat
hiánya miatt, a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Év
2013
2014
2015
2016
2017

5.1.1. Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak
Foglalkoztatottak
Munkanélküliek
száma
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
(TS 0804)
(TS 0804)
(TS 0801)
(TS 0802)
823
785
NA
NA
55
50
821
770
NA
NA
46
35
797
766
NA
NA
33
31
799
770
NA
NA
27
27
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A foglalkoztatottakra vonatkozóan nincs adat. A táblázatból megállapítható, hogy Pellérden 2013-as
adatokhoz képest a munkavállalási korúak száma 2016-ig csökkenést mutat. A férfi munkanélküliek
körében nagyobb arányú csökkenés figyelhető meg, mint a női munkanélküliek tekintetében, de
mindkét nemnél megfigyelhető, hogy a csökkenés 50% körüli..

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Pellérden a közszférában, közoktatásban, közigazgatásban, szociális és egészségügyi ellátás
területein magas a női munkavállalók aránya. A közfoglalkoztatottak között a nők arány 2018 első
1/4 évében 53% volt.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Erre vonatkozóan nincs adat.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Erre vonatkozóan nincs adat.
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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.)
A kisgyermekes nők munkavállalását, munkába való visszatérését segíti majd elő 2013 őszén
átadásra kerülő bölcsőde valamint 2007-ben átadott új iskola. Az óvoda 2013 évben a teljesen
felújított épületben kapott helyet a Brázay-kastélyban. Pellérd Községben nincs családi napközi.
A nők munkaerő-piaci integrációjának elősegítése érdekében a 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátásának megoldására. Bölcsődefejlesztés Pellérden DDOP – 3.14.3/D-11-2012-0013 pályázat
keretén belül 2 csoport összesen 24 férőhelyes modern, akadálymentes bölcsőde építése vált
lehetővé, melynek átadása 2013 őszén történt meg. A bölcsőde átadásával a helyi
munkalehetőségek bővülnek: 4 fő szakgondozó, 2 fő dajka. Bölcsődei alapellátáson túl - mely
magában foglalja a kisgyermekek gondozását nevelését, testi, szellemi fejlődésük, szocializációjuk
elősegítését - létrejön a családi nevelést támogató szolgáltatás, amely ellátja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, valamint vállalja a fogyatékos és sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátását. A napközbeni ellátásnak köszönhetően az érintett szülők, édesanyák
munkavállalása lehetővé válik, ezáltal javul a családok megélhetése is.
Forrás: Bölcsőde pályázati anyag

év

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-2 év közötti
átlagos gyermekszám
védőnők száma
gyermekek száma
védőnőnként

2012

1

2013
2014
2015
2016

1
1
1
1

67
64
52
46
57
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

67
64
52
46
57

A háziorvosi rendelő mellett működik az anya- és csecsemővédelmi rendelő 1 fő védőnővel.
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő, megszervezi a terhesség ideje alatti
kötelező vizsgálatokat, a kisgyermekes anyákat otthonukban is meglátogatja, tanácsokat ad a
csecsemő fogadására és gondozására.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Pellérd községre vonatkozóan nincs adatunk a családon belüli erőszakról.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Községünkben nem működik krízishelyzetben igénybe vehető anyaotthon, családok átmeneti
otthona, ezen ellátások Pécsett elérhetők.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Pellérd Község Képviselőtestületében 5 női képviselő található. A Pellérdi Közös Önkormányzati
Hivatalban valamint az oktatási intézményekben is többségében női alkalmazottak vannak
foglalkoztatva.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
Nincs információnk a nők helyzetére, problémáira vonatkozóan, felmérést nem tervezünk.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek
Romló közbiztonság
Körzeti megbízott épület kialakítása
Baba-mama Klub működésének szünetelése

Baba-mama Klub felélesztésének elősegítése

45

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat - Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő
járandóságban részesülő
férfiak száma (TS 5201)
nők száma (TS 5301)
2013
246
323
569
2014
244
304
548
2015
241
312
553
2016
240
310
550
2017
NA
NA
NA
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Pellérden az elmúlt években nyugdíjban ill. nyugdíjszerű ellátásban részesülők
száma
számottevően nem változott. A településen 2013-ban 316 fő volt a 65 év feletti népesség száma,
addig 2016 évben 339 volt. Az állandó népességből a 65 év feletti népesség aránya 2016-ben 15%
volt. Pellérden a 65 évnél idősebb népesség száma az elmúlt években folyamatosan nőtt. 2016-ban a
65 év feletti lakosságból a nők aránya 56% volt. 2017 évben az átlagnyugdíj 115.083. Ft volt.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek foglalkoztatottságáról adattal nem rendelkezünk.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
A településen 1995 óta működő Nyugdíjas Klub közel 26 fő számára nyújt lehetőséget a szabadidő
hasznos eltöltésére, kirándulások szervezésével. Heti rendszerességgel találkoznak. A Nyugdíjas
Klub a szüreti mulattság egyik szervezője. A környező települések nyugdíjas klubjaival is tartják a
kapcsolatot.
A Kertbarátok klubja Pellérden 1993-ban alakult, célja a szőlőtermelők rendszeres oktatása,
tapasztalatok átadása, szerzése; az újabb borkezelési eljárások ismertté tétele a gyümölcstermelés
fejlesztése. Tavasszal helyi borversenyt szerveznek, ahol a helyi gazdák bemutatják boraikat.
Programjaik közé tartozik a népi hagyományok felelevenítésében is: az Orbán napi szőlő-szentelés
és a Szent János napi borszentelés. A falu rendezvényein is tevékenyen részt vesznek: Juniális,
Bolondos április, Novemberi falu nap.
Katolikus Caritas 2001 decemberében alakult. Jótékonysági ruhavásárok, jótékonysági bálok
szervezéséből befolyt összeggel a hátrányos helyzetű gyermekeket, kis jövedelemmel rendelkező
nagycsaládosokat és a kisnyugdíjasokat támogatják.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek munkanélküliek száma
(TS 1010 és TS 1011)
száma

Fő
Fő
2013
104
16
2014
81
14
2015
64
13
2016
54
13
2017
50
12
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Tartós
munkanélküliek
száma

%
15%
17%
21%
23%
24%

Fő
23
30
26
15
NA

55 év feletti tartós
munkanélküliek
száma
Fő
16
13
12,5
12
NA

%
70%
43%
48%
80%

A regisztrált munkanélküliek között az 55 év felettiek részaránya 2013 évtől kezdve évről évre
folyamatosan nő, míg a tartós munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Pellérden a 65 évnél idősebb népesség száma az elmúlt években nőtt. A történelmi faluközpontban
él az idősebb lakosság többsége, sok közülük egy személyes háztartást vezet. A fiatalabb generáció
munkavállalása miatt az idősekkel való törődésre kevesebb idő marad a családban, ezért megnőtt a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény. A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a rászorulók részére biztosított: közgyógyellátás,
átmeneti segély, szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és a
családsegítés. 2016-ban 21 fő részesült szociális étkeztetésben, 6 fő házi gondozásban, 8 fő
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Pellérd Községben nincs időskorúak részére nappali
ellátás.
47

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Településünkön a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők 2 százaléka kap időskorúak
járadékát.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Pellérd időskorú lakossága is igénybe veheti a kulturális és közművelődési szolgáltatásokat:
Teleház, könyvtár, művelődési ház, rendezvények, programok, civil szervezetek.
c) idősek informatikai jártassága
Nincs információnk az idősek informatikai jártasságáról.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Év
2013
2014
2015
2016
2017

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek intézmények
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
1
10 168
0
1
10 180
0
1
10 210
0
1
10 246
0
1
10 273
0
Forrás: TEIR

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
2
2
1
1
1
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Az idősek helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek
Idősek nappali ellátása nem megoldott
Idősek napközi otthonának létrehozása
Generációk közötti jó kapcsolatok hiánya

Fiatalok és idősek közös részvételével program
szervezése, Idősek napjának megszervezése

Nyugdíjas Klub által szervezett
programok forráshiánya

Nyugdíjas Klub támogatása

Az időskorúak életkörülményei,
problámai nem ismertek
Téli hónapokra való felkészülés
nehézségei
Számítógépes ismeretek hiánya

Az időskorúak helyzetének felmérése
Téli tüzelő előkészítése
Digitális program folytatása
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7 .A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
7.1.1. számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma
Megváltozott munkaképességű
Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
Év
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - nők
részesülők száma - férfiak (TS 6201)
(TS 6301)
2013
63
72
2014
62
69
2015
58
65
2016
56
62
2017
NA
NA
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre adatok, amely alapján pontos képet
alkothatnánk a lakhatási, egészségügyi és foglalkoztatási helyzetükről. Pellérden nincs nappali
ellátást biztosító intézmény a fogyatékkal élők részére.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Adattal nem rendelkezünk a fogyatékkal élőket érintő hátrányos megkülönböztetéséről a
foglalkoztatás területén.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
7.1.2. számú táblázat –Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati
év
egyházi fenntartású
civil fenntartású
fenntartású
intézményben
intézményben
intézményben
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás:TeIr
Pellérden nincsen a fogyatékkal élőket támogató helyi intézmény, szolgáltatások programok.
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a rászorulók
részére biztosított: közgyógyellátás, rendszeres szociális segély, szociális étkezés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a családsegítés. A fogyatékkal élők részére
a Baranya Megyei Kormányhivatal kérelemre, személygépkocsi szerzési és személygépkocsi
átalakítási támogatást állapít meg. A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványt a Pécsi Járási
Hivatal Okmányirodánál kérelmezhetik. A munka, oktatás, szabadidős tevékenységek, lakás
akadálymentesítése, érdekképviselet terén a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete segít
a rászorulóknak.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Feladat, hogy a fogyatékkal élők egyenlő esélyekkel érvényesülhessen a mindennapi életük során a
lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén. A
fogyatékkal élők legnagyobb része alacsony összegű nyugdíjból, járadékból, segélyből él,
kérelmükre a 1993. évi III. törvény által biztosított ellátások elérhetőek.
A önkormányzati tulajdonban lévő középületek: Önkormányzati Hivatal, bölcsőde, óvoda, orvosi
rendelő, művelődési ház akadálymentesek.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
Pellérd fogyatékkal élő lakosai számára is elérhetők a kulturális és közművelődési szolgáltatásokat:
Teleház, könyvtár, művelődési ház, rendezvények, programok, civil szervezetek az ezeknek helyet
adó épületek akadálymentesítése megoldott, ugyanakkor speciális programok nincsenek.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nem rendelkezünk információkkal a Pellérdi munkahelyek akadálymentesítettségéről.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A önkormányzati tulajdonban lévő
akadálymentesítése szintén megvalósult
akadálymentes.

középületek akadálymentesek, járdák parkok
az elmúlt években. A tömegközlekedés nem

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A fogyatékkal élők részére nincsenek helyi szolgáltatások.
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A fogyatékkal élő rászorulók részére biztosított: közgyógyellátás, rendszeres szociális segély,
szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a családsegítés.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata során településünkön
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek
A fogyatékkal élők helyzetének felmérése
a településen nem megoldott
Járdák, parkok, közterületek
akadálymentesítése
Fogyatékkal élők elszigetelődése

Problémák feltárása, kutatások, mérések
végzése szakemberek által
Járdák, parkok, közterületek akadálymentesítése
Érzékenyítő napok megszervezése, fogyatékkal
élők mindennapjainak megismertetése
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
1) Egyházi szervezeteink:, Római Katolikus Egyház Pellérdi Egyházközsége, Pellérdi Református
Keresztyén Leányegyházközség
2) Kulturális, hagyományőrző, szabadidős tevékenységet végző civil szervezeteink: Mezőszél
Tánccsoport, Kertbarát Klub, Nyugdíjas Klub, Pellérdi Kézműves Klub, Pellérdi Faluszépítő és
Kulturális Egyesület, Keresztény kör, Katolikus Kórus.
3) Sport és szabadidős tevékenység: Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgászegyesület,
Pellérdi Sportegyesület, Pellérdi Rekreációs Klub, PELLKRAFT Szkander Egyesület
4) Ifjúsági szervezetek: Pellérdi Aprónép Alapítvány
5) Polgárőrség: Pellérdi Polgárőr Egyesület
6) Média: PellÉrdekes, Pellérdi Tükör
7) Segélyszervezet: Pécsi Katolikus Karitas Pellérdi Csoportja
8) Egészséges életmódra nevelés: Életreform Egyesület
9) Vállalkozói szféra: Pellérdi Vállalkozók Klubja Egyesület

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Pellérden nem működik nemzetiségi önkormányzat. A Katolikus és Református egyházközséggel jó
kapcsolatot tart fenn az önkormányzat, civil szervezeteit támogatja. A helyi legaktívabb civil
szervezeteket pályázat útján önkormányzati támogatásban részesíti.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Pellérd a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A szociális alapszolgáltatást a Pécsi Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el, a gyermekjóléti szolgáltatást Pellérden az Esztergár
Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Pellérden nem működik nemzetiségi önkormányzat
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Katolikus Caritas programjaiban szerepel: heti rendszerességgel szervez ingyenes használtruhaosztás, Szent Erzsébet napi bál rendezése, báli bevételből a rászoruló tanulók iskolakezdését,
kirándulásait táborozásait segítik. Karácsony és húsvét előtt élelmiszer csomagok osztása
rászorulóknak
f) forprofit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Forprofit szerelők nem vesznek részt a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

53

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába.
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek Pellérden dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti,
köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az Önkormányzat honlapján www.pellerd.hu az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz az
állampolgárok számára, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket
megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel


Úthálózat,víz,
kiépítése



Közmunkaprogramokra
való
pályázás, Munkaügyi központ
által
kínált
képzések,
munkalehetőségek felkutatása



É-D
irányú
kerékpárút
megvalósítása meglévő K-Ny-i
kerékpárút
karbantartása,
fejlesztése,
közvilágítás
kiépítése,

közvilágítás



Szőlőhegyi infrastruktúra hiánya,



Aktívkorúak munka
való visszavezetése,



Munkahelyek
megközelítése,



Közösségi
terek
hiányosságai,



Munkahelyek hiánya,



Park fejlesztése



Életszemlélet javítása,



Ipari területek fejlesztése,



Civil szervezetek forráshiánya



Takarékos háztartásra nevelés,



Civil szervezetek támogatása



Nyári
biztosítása

Szabadidős
tevékenységek
támogatása,
sportpálya
fejlesztése, uszoda építése
Idősek
napközi
otthonának
létrehozása

világába
olcsó
minőségi



Nyári gyermekétkeztetés,



Egészséges fejlődést biztosító
programok,





Idősek nappali
megoldott

nem





Generációk
közötti
kapcsolatok hiánya

jó



ellátása

gyermekétkeztetés

Fiatalok és idősek részvételével
közös
program
szervezése,
Idősek napjának megszervezése
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Nyugdíjas Klub által szervezett
programok forráshiánya



Nyugdíjas Klub támogatása



Az időskorúak életkörülményei,
problémái nem ismertek



Az
időskorúak
felmérése



Téli hónapokra való felkészülés
nehézségei



Téli tüzelő előkészítése





Digitális Program folytatása

Számítógépes ismeretek hiánya


Körzeti
megbízott
megépítése,



Baba-mama Klub létrehozásának
elősegítése, állandó helyiség
biztosítása

épület



Romló közbiztonság,



Baba-mama Klub hiánya



A Fogyatékkal élők helyzetének
felmérése a településen nem
megoldott



Problémák feltárása, kutatások
mérések végzése szakemberek
által



Járdák, parkok, közterületek nem
mindenhol akadálymentesek



Járdák, parkok, közterületek
akadálymentesítése



Fogyatékkal élők elszigetelődése



Érzékenyítő
napok
szervezésének támogatása

Nők

Fogyatékkal
élők

helyzetének
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
Célcsoport
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Szőlőhegyi
infrastruktúra
hiánya,
Aktívkorúak munka világába való
Romák
visszavezetése,
és/vagy
Munkahelyek olcsó megközelítése,
mélyszegény- Közösségi terek minőségi javítása,
ségben élők
Munkahelyteremtés,
Életszemlélet
javítása,
Civil szervezetek forráshiánya
Szünidei gyermekétkeztetés,
Gyermekek
Egészséges
fejlődést
biztosító
programok,
Idősek nappali ellátása nem megoldott,
Generációk közötti jó kapcsolatok
hiánya,
Nyugdíjas
Klub
által
szervezett
programok
forráshiánya,
Idősek
Az
időskorúak
életkörülményei,
problémái
nem
ismertek,
Téli hónapokra való felkészülés
nehézségei,
Számítógépes ismeretek hiánya
Nők

Fogyatékkal
élők

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Polgármester
Pellérd Község Önkormányzata
Civil szervezetek

Polgármester
Pellérd Község Önkormányzata

Polgármester
Pellérd Község Önkormányzata
Civil szervezetek

Polgármester
Romló
közbiztonság,
Pellérd Község Önkormányzata
Baba-mama Klub-nak hiánya
Civil szervezetek
A Fogyatékkal élők helyzetének
felmérése a településen nem megoldott, Polgármester
Járdák,
parkok,
közterületek Pellérd Község Önkormányzata
akadálymentesítése
Civil szervezetek
Fogyatékkal élők elszigetelődése
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Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége, egyenlő bánásmódja biztosított,
életminősége, önálló életvitelük javul.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei javuljanak, munkalehetőségek
biztosításával.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő testi és lelki fejlődésének biztosítását.
Folyamatosan odafigyelünk az időseket foglalkoztató problémák megoldására az idős személyek
szociális, egészségügyi szolgáltatásait biztosítására, életminőségük javítására, a tevékeny időskorra
és a nemzedékek közötti szolidaritásra.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esélyegyenlőségének biztosítását a munkavállalás a
gyermeknevelés területén.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásához, fogyatékkal
élők integrációjára, az akadálymentesítésre.

58

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B

A helyzetelemzés
következtetéseibe
Intézkedé
Az intézkedés címe,
n feltárt
s
megnevezése
esélyegyenlőségi
sorszáma
probléma
megnevezése

C

D

E

F

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
Szőlőhegyen állandó
lakóhellyel
rendelkezők részére
Nemzeti
Szőlőhegyi
Szőlőhegyi
biztosítani az
társadalmi
1
infrastruktúra
infrastruktúra
alapvető
Felzárkóztatási
kiépítése
hiánya
infrastruktúrát,
Stratégia
úthálózat, ivóvíz,
közvilágítás
kiépítése
Aktív-korúak
ellátásában
részesülők
munka világába
való
visszavezetése
nem megoldott

2

Aktívkorúak
ellátásában
részesülők munka
világába való
visszavezetése

Aktív-korúak
ellátásában
részesülők munka
világába való
visszavezetése

3

Olcsó közlekedés
biztosítása a
mélyszegénységben
A közeli
élők részére. A
megyeszékhelyen közeli
Megyeszékhelyen
lévő
megyeszékhelyen
lévő munkahelyek
munkahelyek
lévő munkahelyek
olcsó
olcsó
olcsó
megközelítése
megközelítéséne megközelítésére az
k hiánya
É-D irányú
kerékpárút
megvalósítása. A
meglévő K-Ny-i

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
megvalósításána eredményességét mérő erőforrások
k határideje
indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Szőlőhegyen állandó
lakóhellyel
Pályázati
rendelkezők részére
lehetőségek
biztosítani az
felkutatása
alapvető
infrastruktúrát

Kiépítés után az
önkormányzat
fenntartó az
úthálózatnál és a
közvilágításnál

közfoglalkoztatás
START
biztosítása a START Pellérd Község
munkaprogram, és a hosszútávú
Önkormányzat 2019.12.31.
közmunkaprogram közmunkaprogram a
keretén belül

40 fő részére a
mezőgazdasági, a
belvízelvezető, a
belterületi
értékteremtő
pályázatok
projektben valamint benyújtása
a hosszútávú
közfoglalkoztatásban
való részvétel
biztosítása

Önkormányzat
foglalkoztató

Önkormányzati
Minisztérium
Olcsó közlekedés Polgármester,
Turisztikai
biztosítása a
Pellérd Község
Szakállamtitkárság
2022.12.31.
mélyszegénységben Önkormányzat
a A kerékpáros
élők részére
a
turizmus fejlesztési
stratégiája

Az É-D irányú
kerékpárút
megvalósítása. A
Pályázati
meglévő K-Ny-i
források
kerékpárút
felkutatása
karbantartása,
fejlesztése,
közvilágítás kiépítése

Önkormányzat mint
tulajdonos
közfoglalkoztatotta
k bevonásával
karbantartja

Polgármester,
Úthálózat, ivóvíz, Pellérd Község
2022.12.31.
közvilágítás kiépítés Önkormányzat
a

A

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
megvalósításána eredményességét mérő erőforrások
k határideje
indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

kerékpárút
karbantartása,
fejlesztése,
közvilágítás
kiépítése.

4

5

6

7

Közösségi terek
minőségi
hiányosságai

Park fejlesztése:
színpad kialakítása,
Közösségi terek
Közösségi terek
sétány bővítése,
Településfejlesztés
minőségi
minőségének
játszótér bővítése, i stratégia
hiányosságai
javítása
arculat kialakítás,
virágosítása

Munkahelyteremté Munkahelyek
s
hiánya

Életszemlélet
javítása

Civil szervezetek
forráshiánya

Munkahelyteremtés
, Ipari terület
Nemzeti
kialakítása, keleti
Társadalmi
ipari terület
Felzárkóztatási
fejlesztése,
stratégia
infrastruktúra
kiépítése

Rászorulók lakhatási
körülményeinek
Életszemlélet
Nemzeti
javítása, takarékos
javítására lenne
Felzárkóztatási
háztartás
szükség
Stratégia
vezetésére való
nevelés

Civil szervezetek
Civil szervezetek működésének és
forráshiánya
programjainak
támogatása

Polgármester,
Pellérd Község
2022.12.31.
Önkormányzat
a

Polgármester,
Munkahelyteremté Pellérd Község
2020.12.31.
s
Önkormányzat
a

Életminőség
Civil
javítása, eladósodás
szervezetek
elkerülése

Civil szervezetek
támogatása

Polgármester

2022.12.31.

2019.12.31.

Közösségi terek
minőségének
javítása, park
fejlesztése: színpad
kialakítása, sétány
bővítése, játszótér
bővítése, arculat
kialakítás,
virágosítása

pályázati
források
felkutatása

Ipari terület
kialakítása, keleti
ipari terület
fejlesztése,
infrastruktúra
kiépítése

Pályázati
források
felkutatása

Ipari terület
kialakítása, keleti
ipari terület
fejlesztése,
infrastruktúra
kiépítése

Önkormányzat mint
tulajdonos
közfoglalkoztatotta
k bevonásával
karbantartja

Pályázati
források
felkutatása

Civil szervezetek
működőképességéne
k fenntartása,
Pályázati
programjainak
források
megvalósításának
felkutatása
biztosítása

Folyamatos
pályázati
lehetőségekkel
működésük
fenntartása
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A

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
megvalósításána eredményességét mérő erőforrások
k határideje
indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

Gyermekek
szünidei étkezése

2

Szabadidős
tevékenységgel
foglalkozó civil
szervezetek
támogatása

3

Konyha
korszerűsítés

Szünidő alatt a
rászoruló
Rászoruló
gyermekek
gyermekek
Nemzeti Ifjúsági
étkezésének
szünidei étkezése
Stratégia
biztosítása
nem megoldott
élelmiszercsomag
formájában
Sport- és szabadidős
tevékenységet
végző civil
A szervezett és az szervezetek
egészséges
támogatása,
fejlődést
gyermekek
biztosító
egészséges
Nemzeti
programokat
fejlődésének
Sportstratégia
létrehozó civil
biztosítása,
szervezetek
sportpálya
forráshiánya
infrastruktúrájának
fejlesztése (öltöző,
lelátó) Uszoda
építése
Az ÁMK keretein
belül működő
Gyermekek
Közétkeztetés
konyha
étkezésének
minőségének
felszereléseinek
minőségi javítása javítása
korszerűsítése,
bővítése

Polgármester,
Szünidei
Pellérd Község
2019.12.31.
gyermekétkeztetés Önkormányzat
a

10-15 fő gyermek
nyári étkezésének
megoldása

Szabadidős
tevékenységgel
foglalkozó civil
szervezetek
támogatása

Civil
szervezetek

Gyermekek
szabadidejének
szervezett, kulturált
eltöltésének
Pályázati
biztosítása,
források
egészséges
felkutatása
életszemlélet
kialakításának
biztosítása.

Konyhai
felszerelések
korszerűsítése

Polgármester,
Pellérd Község
2022.12.31.
Önkormányzat
a

350 fő részére
biztosított étkezés

Pályázati
források
felkutatása

Normatívából való
fenntartás

Polgármester

Rendőrség napi
szintű jelenléte

Pályázati
források
felkutatása

Önkormányzati
tulajdon
fenntartása
normatíva

2020.12.31.

Pályázatok
felkutatása

Minden évben
eredményes
pályázatok

Pályázati
forrásokból való
fenntartás

III. A nők esélyegyenlősége

1

Közbiztonság
javítása

Körzeti
Megbízotti
épület hiánya.
Romló
közbiztonság

Közbiztonság
javítása, a
rendőrség napi
Nemzeti
szintű jelenlétének Bűnmegelőzési
biztosítása. Körzeti stratégia
megbízotti épület
felépítése.

Közbiztonság
javítása

2022.12.31.
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A

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

2

Baba-mama klub
tevékenységének
segítése

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

A Baba-mama
klub
működésének
hiánya

A pellérdi kismamák
összefogása,
A nők és férfiak
felmerülő
közötti
problémák
egyenlőségre
szakemberek
vonatkozó
bevonásával való
stratégia
megoldása

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Idősek nappali Idősek megfelelő
ellátása,
nappali ellátásának
szabadidő
biztosítása.
Település
1
hasznos
Szabadidő hasznos
elöregedése
eltöltése, mosási, eltöltése, mosási,
tisztálkodási
tisztálkodási
lehetőség hiánya lehetőség.
Generációk közötti
jó kapcsolat
Generációk
kialakítása, közös
Generációk jó
2
közötti jó
programok
kapcsolata
kapcsolat hiánya szervezése,
hagyományok
ápolása.
Nyugdíjas Klub Nyugdíjas Klub által
Nyugdíjas Klub
által szervezett szervezett
3
támogatása
programok
programok
forráshiánya.
támogatása.
Időskorúak
Az időskorúak
életkörülményei,
életkörülményei
problémái nem
nem ismertek, ezért
ismertek.
Időskorúak
szükséges helyzetük
4
életkörülményeine
felmérése,
k felmérése
problémáik
feltárása, kutatások
mérések végzése
szakemberek által.

A Baba-mama klub
Civil
tevékenységének
szervezetek
támogatása

G

I
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
megvalósításána eredményességét mérő erőforrások
k határideje
indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

2022.12.31.

H

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

A Baba-mama klub Pályázati
állandó működésének források
biztosítása
felkutatása

Idősek napközi
Idősügyi Nemzeti
otthonának
Stratégia
létrehozása

Polgármester,
Pellérd Község
2022.12.31.
Önkormányzat
a

20-25 férőhellyel
működő intézmény
létrehozása

Pályázati
források
felkutatása

Idősügyi Nemzeti Közös programok
Stratégia
támogatása.

Civil
szervezetek

Hagyományok
ápolása.

Pályázati
források
felkutatása.

Idősügyi Nemzeti Programok
Stratégia
támogatása.

Polgármester,
Pellérd Község
2022.12.31.
Önkormányzat
a

26 fő Nyugdíjas Klub Pályázati
tag szabad idejének források
szervezett eltöltése. felkutatása.

Pályázatokkal.

Polgármester,
Időskorúak
Idősügyi Nemzeti
Pellérd Község
életkörülményeinek
2023.12.31.
Stratégia
Önkormányzat
felmérése.
a

Községben élő idősek Pályázati
problémáinak
források
megismerése.
felkutatása.

Kutatások mérések
elemzése.

2022.12.31.

Költségvetési
forrásból,
normatívából való
fenntartás
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A

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Idősek
háztartásában a téli
tüzelő előkészítése,
Téli hónapokra
Téli hónapokra való
felaprítása,
5
való felkészülés
felkészülés
megbízható az
nehézségei
idősek által
elfogadott személy
alkalmazásával.
Internetezés és
Idős lakosság
elektronikus
körében a
levelezés alapjainak
számítógép
elsajátítása,az új
Számítógépes
6
használatának
típusú
ismeretek
ismerete nem
ismeretszerzés és
elterjedt,
kapcsolattartás
hiányos.
lehetőségeivel való
megismertetés.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

2

G

I
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
megvalósításána eredményességét mérő erőforrások
k határideje
indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Idősek téli
Idősügyi Nemzeti
tüzelőjének
Stratégia.
előkészítése.

Polgármester,
Pellérd Község
2020.01.01.
Önkormányzat
a

Pályázati
Téli tüzelő felvágása. források
felkutatása.

Számítógép
Idősügyi Nemzeti
kezelésének
Stratégia.
elsajátítása.

Civil
szervezetek

Számítógép
kezelésének
elsajátítása.

2022.12.31.

Európai bizottság
Európai
Polgármester,
fogyatékosságügyi Közterületek
Járdák, parkok,
Járdák, parkok,
Közterületek
Pellérd Község
stratégia
2010–
közterületek
közterületek nem
akadálymentesítése
2023.12.31.
akadálymentesítése. 2020.
Önkormányzat
akadálymentesítése akadálymentesek
.
a
A fogyatékkal élők
életkörülményei
nem ismertek, ezért
Fogyatékkal élők szükséges helyzetük
Fogyatékkal élők
felmérése,
helyzete,
életkörülményeine
problémái nem problémáik
k felmérése
feltárása, kutatások
ismertek.
mérések végzése
szakemberek által.

H

Európai bizottság
Európai
Fogyatékkal élők
Civil
fogyatékosságügyi életkörülményeinek
szervezetek
stratégia 2010–
felmérése.
2020

2022.12.31.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Pályázatokból.

Pályázati
források
felkutatása.

Község lakosai
Pályázati
részére biztosítani az
források
akadálymentes
felkutatása.
közlekedést

Megvalósítás után
fenntartási költség
nincs.

Fogyatékkal élők
Pályázati
életkörülményeinek források
megismerése.
felkutatása.
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A

Intézkedé
Az intézkedés címe,
s
megnevezése
sorszáma

3

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Épek és
Fogyatékkal
Fogyatékkal élők
fogyatékosok
élőkkel szembeni
elszigetelődésének
közötti jó viszony,
ellenérzés,
csökkentése
elfogadás
idegenkedés.
kialakítása.

Európai bizottság
Európai
Érzékenyítő napok Civil
fogyatékosságügyi
szervezése.
szervezetek
stratégia 2010–
2020.

G

I
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
megvalósításána eredményességét mérő erőforrások
k határideje
indikátor(ok)
(humán,
pénzügyi,
technikai)

2023.12.31.

H

Érzékenyítő napok
szervezése.

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Fogyatékkal
élőkkel
foglalkozó
szervezetek,
alapítványok
felkutatása,
bevonása a
programok
szervezésébe.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 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.
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-

Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
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megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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