
Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 

 

1. Helyzetelemzés helytállósága:  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI 

rendeletének 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és 

tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik.  

A HEP egyes fejezeteiben található adatok statisztikai adatok, melyek a KSH-nak adott 

adatszolgáltatásokon alapulnak. Az egyes statisztikai táblák a 2008-tól 2011-ig tartalmaznak 

adatokat. Ezeken az adatokon alapszik a helyzetelemzés, melyre épül az intézkedési terv.  

Az idei évtől már elérhetőek a 2014. évi és 2015. évi adatok is, melyek jelentős eltérést a 

település vonatkozásában nem tartalmaznak, ezért HEP helyzetelemzése helytálló.  

2. Helyzetelemzés: 

I/1. számú táblázat: Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma  

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 25 43 68 3 12,0% 3 7,0% 6 8,8% 

2009 25 40 65 3 12,0% 1 2,5% 4 6,2% 

2010 23 45 68 3 13,0% 3 6,7% 6 8,8% 

2011 25 47 72 1 4,0% 2 4,3% 3 4,2% 

2012 22 46 68 3 13,6% 4 8,7% 7 10,3% 

2013 21 41 62 2 9,5% 3 7,3% 5 8,1% 

2014 18 38 56 2 9,5% 2 7,3% 2 8,1% 

2015 17 37 54 2 9,5% 2 7,3% 0 8,1% 

 

I/2. számú táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 1 1% 0 0% 

2011 0 0% 0 0% 

2012 1 1% 0 0% 

2013 2 3% 0 0% 

2014. 2 3% 0 0 

2015 2 3% 0 0 

 

 



II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma  

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő 

segélyben részesülők 
% 

2008 68 3 4,4% 

2009 65 3 4,6% 

2010 68 3 4,4% 

2011 72 0 0,0% 

2012 68 2 2,9% 

2013 62 2 3,2% 

2014 56 3 5,3% 

2015 54 1 1,8% 

 

III/1. számú táblázat: Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

 

IV/1. számú táblázat: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 1 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 1 0 0 0 0 

2012 1 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 

2014 1 0 0 0 0 

2015 1 0 0 0 0 

 

 

 

 



V/1. számú táblázat: Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 43 25 n.a. n.a. 3 3 

2009 40 25 n.a. n.a. 1 3 

2010 45 23 n.a. n.a. 3 3 

2011 47 25 n.a. n.a. 2 1 

2012 40 12 n.a. n.a. 4 3 

2013 39 13 n.a. n.a. 3 2 

2014 38 18 n.a. n.a. 2 2 

2015 37 17 n.a. n.a. 2 2 

 

VI/1. számú táblázat: Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

 

 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 9 12 21 

2009 9 13 22 

2010 9 13 22 

2011 9 13 22 

2012 9 14 23 

2013 8 15 23 

2014 6 13 19 

2015 6 13 19 

 

VII/1. számú táblázat: Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 2 0 

2011 1 0 

2012 2 0 

2013 2 0 

2014 1 0 

2015 1 0 

 

 

 

 



3. Lejárt határidejű intézkedések teljesülése, felmérése.  

Kékkút  HEP intézkedési tervében  

I/1. számú intézkedés: Tanácsadás, figyelemfelhívás a Önkormányzat által 

közfoglalkoztatásba történő bevonás lehetőségeiről.  

Célcsoport rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

nem regisztrált 

álláskeresők 

tájékoztatása 

 

2014.06.30. 

  A tájékoztatás folyamatos 

közfoglalkoztatás 

bővítése 

 2014.12.31.  A regisztrált álláskeresők 

közfoglalkoztatása 

folyamatos 

Tartós 

munkanélküliek 

arányának 

csökkentése 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

A közfoglalkoztatottak létszáma jelentősen függ a Munkaügyi Központ által indítható 

közfoglalkozatási programoktól. Amennyiben lehetőség van az Önkormányzat mindig a 

lehető legnagyobb számban foglalkoztat közfoglalkoztatottat. Gondot jelent a folyamatosan 

csökkenő közfoglalkoztatásban dolgozni kívánók száma, valamint a csökkenő támogatási 

lehetőségek. Az Önkormányzat saját forrás hiányában támogatás nélkül közfoglakoztatást 

nem tud biztosítani.  

 

I/2. számú intézkedés: Közművek kiépítése 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

szolgáltatási igény 

felmérése 

 

2015.12.31.. 

  A település közműves 

közszolgáltatási 

kivitelezési tervek 

engedélyek 

megszerzése 

 2016.12.31.  Tervek nem készültek.  

megvalósítás   2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

Kékkút településen valamennyi közmű kiépítésre került. Pár éve a külterületi ingatlanok 

jelentős részére a villany is bevezetésre került. További közművesítést az Önkormányzat nem 

tervez.  

 

 



I/3. számú intézkedés: Egészségtudatos nevelés, megelőző szűrővizsgálatok 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

kidolgozott program 

készítése 

 

2014.06.30. 

  Program nem készült 

egészségtudatos 

életmódra vonatkozó 

ismeretek átadása 

  

2014.12.31. 

 Tájékoztatók, 

előadások nem voltak.  

 

helyi szűrővizsgálati 

lehetőségek 

biztosítása 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

Kékkút minden évben aktívan részt vesz a Káli-medencében szervezett sportesemények 

lebonyolításában. A Kékkúti Ásványvíz Zrt is minden évben megrendezi a Káli-medencét 

kerülő kerékpáros versenyét, melynek lebonyolításában a település is részt vesz. Sajnos az 

elöregedő lakosság és a fiatalok alacsony létszáma miatt helyi résztvevő nem szokott a 

sporteseményeken részt venni.  

II/1. számú intézkedés: Játszótér felújítása 

 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

Pályázati 

lehetőségek feltárása 

 

2014.12.31. 

  Nem volt ilyen 

pályázat 

pályázathoz 

szükséges tervek, 

engedélyek 

beszerzése 

  

2015.12.31. 

 Pályázat hiányában 

tervek sem készültek 

 

biztonságos játszótér 

kialakítása 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

A település teljesen felújított játszótérrel rendelkezik, melynek a karbantartása folyamatos, 

így a játszóeszközök jó állapotban vannak. Az Önkormányzat nem tervezi a játszótéri 

eszközök cseréjét.  

 

 

 

 

 



III/1. számú intézkedés: családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek 

közzététele 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

nők tájékoztatása a 

segítség 

igénybevételi 

lehetőségeiről 

 

2014.06.30. 

  Családsegítő szolgálat 

elérhetősége 

kihelyezésre került az 

önkormányzatnál és a 

honlapon is.  

felvilágosító 

tájékoztatókon minél 

többen vegyenek 

részt 

 2014.12.31.  ilyen tárgyú 

tájékoztatás nem volt.  

megelőzés és 

kockázat 

csökkentése a 

családon belüli 

erőszaknak 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

Probléma jellege az eltitkolt családon belüli erőszak. A Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának elérhetősége és ügyfélfogadási ideje az 

Önkormányzat hirdető tábláján elhelyezésre került. Felvilágosító tájékoztatás megtartására 

nem került sor.  

 

IV/1. számú intézkedés: Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a trükkös csalásokra, 

azok megelőzésére 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

minden időskorú 

ismerje meg a csalók 

által alkalmazott 

trükköket 

 

2014.06.30. 

  Rendőrség munkatársai 

évente tartanak 

előadást a tárgyban 

az időskorúak 

ismerjék meg a 

megelőzés 

módszereit 

 2014.12.31.  Minden előadáson 

felhívják a figyelmet a 

megelőzés 

fontosságára.  

hatékony védekezés 

legyen a csalókkal 

szemben 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

A rendőrség munkatársai évente tartanak előadást a tárgyban, így az intézkedésben foglaltak 

folyamatosan megvalósulnak.  

 

 



IV/2. számú intézkedés: Tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

tájékoztatás az 

elérhető 

szűrővizsgálatokról 

 

2014.06.30. 

  tüdőszűrő vizsgálat 

évente van 

mozgás az 

egészségtudatos 

magatartásformák 

ismertté tétele 

  

2014.12.31. 

 Ilyen tartalmú előadás 

nem volt.  

nyugdíjas klub, 

közös programok 

szervezése 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

Az elmúlt években a tüdőszűrő vizsgálat Kékkúton is volt, de két éve már Kővágóörs 

településsel összevontan kerül megtartásra. Az Önkormányzat falugondnoki autója a szűrésre 

rendszeresen átszállítja a részt venni kívánókat.  

 

V/1. számú intézkedés:  Akadálymentesítés a település közútjain 

Feladatok rövidtávú 

intézkedés 

határideje 

középtávú 

intézkedés 

határideje 

hosszú távú 

intézkedés 

határideje 

 

megvalósulása 

felmérés, ütemterv 

készítés, prioritás 

felállítása 

 

2015.12.31. 

  Település közútjai 

akadálymentesek.  

tervek és engedélyek 

beszerzése 

 2016.12.31.  Tervek nem készültek.  

utak és egyéb 

területek 

akadálymentesítése 

  2018.12.31. 

majd 

igényfelmérés 

szerint 

folyamatosan. 

 

 

A település közútjai aszfaltozottak, akadálymentesek, ezért ehhez kapcsolódó további 

beruházást az Önkormányzat nem tervez.  


