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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, Úrkút 
község  Önkormányzata  Esélyegyenlőségi  Programban  rögzíti  az  esélyegyenlőség  érdekében 
szükséges feladatokat. 

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

A település bemutatása

            

Úrkút  bakonyi  település,  a  Kab-hegy  északi  oldalán,  400 méter  magasan a  Csinger  patak  völgyében 
fekszik.
A mintegy 230 évvel ezelőtt keletkezett település, a kiterjedt erdőség - a fahasznosítási szándéknak és a 
hasznosítható  kőzetnek  köszönheti  létrejöttét.
A nagyvázsonyi Zichy család uradalmának e területén németajkú telepesek, mintegy 20 család üveghutát  
létesített.  A  telepesek  nagy  része  a  korábbi  bakonyi  üveghutákból  érkeztek.
Az úrkúti  huta 1781-ben kezdte meg működését.  A hutában mindenféle öblösüveget és táblaüveget 
készítettek.  Csiszolt  üveg  is  készült,  a  bakonyi  huták  közül  elsőként.
Az üvegkészítés rengeteg fát igényelt, és a keskeny völgyben az erdőtől a település életterét is el kellett 
hódítani.  Az  itt  élők  legtöbben  a  favágásban  és  a  fával  való  munkálkodásban  szorgoskodtak.
A település szilárd alapját is jelképezte 1795-ben, a 348 lakosa által épített templom, amelynek belsejét 
az  itteni  hutában  készült  üvegcsillárok  és  gyertyatartók  díszítették.  

1824-ig tartott az üvegkészítés, ekkor a huták leálltak és a Zichy uradalom kontraktuális (szerződéses) 
viszonyt létesített az itt élő, dolgos de vagyontalan zsellérekkel. A családok 4-8 hold szántót és 2-6 hold 
rétet  bérelhettek.
A terület mezőgazdasági művelése, a köves talaj és a viszonylag hidegebb klíma miatt mindig is kemény 

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



feladat elé állította a „völgymagányban” élő település lakóit. Ezért, és a művelhető föld szűkös volta 
miatt jellemző maradt az erdőművelés, jelentős volt a mészégetés, szénégtetés, a téglakészítés, sőt az 
1860-as  években  visszatért  az  üveggyártás  is.
1883-ban kisvasút létesült, amely Kab-hegyet Úrkúton keresztül az Ajkacsingeri rakodóval kötötte össze, 
és így csatlakozhatott a Budapest-Szombathely vasútvonalhoz, ez sok évtizeden át maradt a fa majd 
ércszállítás  legfontosabb  útja.

A  meglévő,  sőt  bővülő munkalehetőségek  biztosították  a  megéhetést  és  a  település  szinte  töretlen 
fejlődését.  
Az 1840-es években mintegy 450 fő,- 1869-ben 597 fő, -  az 1900-as években 750 fő volt a lakosság 
száma.

1829-ben  létesült  az  iskola  és  száz  éven  át  egy  kántortanítóval  működött.
Önálló lelkészt 1931-ben kapott a falu és csak 1937-ben lett plébániája. Addig a kislődi, majd a városlődi  
plébánia filiáléja volt, és pap csak az egyházi szertartásokra jött a településre. Így a szegénységben élő  
zsellérek körülményeit a település zártsága mellett a kulturális feltételek elmaradottsága is nehezítette. 

A  község  számára  új  lehetőséget  jelentett  1868-ban  kezdődött  csingeri  szénbányászat,  Úrkúttól  
mindössze 3-4 km távolságban. 

Egyre  többen  lettek  bányászok,  mások  a  bányának  végzett  fuvarozásban  találtak  új  munkát.

A  gyökeres  fordulat  az  úrkúti  bányászattal  vette  kezdetét.  1917-ben  a  nagyvázsonyi  uradalom 
szénbányát  nyitott  a  faluban.  A kevés szén mellett  egyreinkább a mangánérc  bányászati  lehetősége 
kapta  a  figyelmet.  Szenet  két  évig  bányásztak,  de  már  eközben  is  felszínre  hoztak  mangánércet.
 
Az 1920-as évektől Úrkút életfeltételeit alapvetően a mangánérc bánya határozta meg. 1965-ben 865 
dolgozója  volt  a  bányának.  

A község lakossága korábban a bányászat  hatására jelentősen növekedett és 1968-ban 3186 fő volt  
Úrkút  lakosságszáma,  majd  ez  is  csökkeni  kezdett  és  mára  mintegy  2200  főre  apadt.
A  ma itt  élők  is  örülhetnek  e  táj  kivételes  szépségének,  az  erdők  és  hegyek  által  tagolt  vidéknek.  
A  lakosság  jelentős  részének  lelkületében  tovább  él  német  nemzetiségi  eredete,  élnek  még  erre 
emlékező egyes 

hagyományai, 
nemzetiségi 

iskolája és  óvodája  is 
továbbélteti  a 
nemzetiségi 

tudatot.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Fő Változás

2007 2137

2008 2115 99%

2009 2100 99%

2010 2061 98%

2011 2059 100%

2012 2044 99%

2013 2046 100%
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3. sz ámú táb lázat - Ör egedési  index

2001 314 336 93 ,5%2008 331 298 11 1,1%

2009 345 290 11 9,0%2010 342 280 12 2,1%2011 338 269 12 5,7%

2012 333 273 12 2,0%
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2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %

nők férfiak összesen nők férfiak

nő 1083 1027 2110 51% 49%

0-2 évesek 44

0-14 éves 140 133 273 51% 49%

15-17 éves 32 26 58 55% 45%

18-59 éves 540 687 1227 44% 56%

60-64 éves 63 60 123 51% 49%

65 év feletti 212 121 333 64% 36%

3. számú táblázat - Öregedési index

2001 314 336 93,5%

2008 331 298 111,1%

2009 345 290 119,0%

2010 342 280 122,1%

2011 338 269 125,7%

2012 333 273 122,0%

2013 312 256 121,9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

65 év feletti állandó lakosok 
száma (fő)

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő)

Öregedési index 
(%)



5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések száma halálozások száma

2008 19 33 -14

2009 19 21 -2

2010 15 23 -8

2011 15 27 -12

természetes 
szaporodás (fő)

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

elvándorlás egyenleg

2008 46 31 15

2009 39 48 -9

2010 26 41 -15

állandó jellegű 
odavándorlás



A  település  Közép-Európában  egyedülálló  természeti  értékkel  büszkélkedhet.  Az  Úrkút-i 
„Csárdahegyen”, ahol a mangánérc-bányászatnak köszönhetően került napvilágra az az őskarszt, 
melynek  meredek  sziklafalain  jól  nyomon  követhetőek  a  geológiai  őstörténet  több  jelentős 
időszakának  nyomai.  Az  őskarszt  csipkézett  mészkőszikláival  és  közel  függőleges  tornyaival  – 
tudományos jelentősége mellett – a Bakony-hegység legcsodálatosabb természeti látványosságai 
közé tartozik.
Az  Úrkúti  Őskarszt  2013-ban  megkapta  az  „Év  földtani  értéke  a  Bakony-Balaton  Geoparkban” 
címet.

A községbe látogatóknak a szépséges bakonyi táj nyújtotta kirándulási lehetőség mellet, a táj sváb 
ételkülönlegességeit  is  érdemes  megsimerni,  amihez  a  helyi  vendéglátó  egységek  kellemes 
helyszínt biztosítanak. A nép végén a megfáradt utazót a falusi turizmuson belül kellemes, szép 
szálláshelyek várják.



Küldetésünk

Az esélyegyenlősg minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindekinek esélye 
legyen  jó  minőségű  szolgáltatásokra,  az  esélyegenlőtlenséggel  küdző  emberek  előnyben 
részesítését  az  élet  minden  területén,  függetlenül  attól,  hogy  nő  vagy  férfi,  egészséges  vagy 
fogyatékosságal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Úrkút  Község  Önkormányzata  folyamatosan  érvényesíti  az  esélyegyenlőségi  szempontokat  a 
település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 
megvalósítását  horizontális  elvnek  tekinti,  amely  áthatja  valamennyi  önkormányzati 
tevékenységet.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Úrkút település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet,
-  a  foglalkoztatás,  a  szociális  biztonság,  az  egészségügy,  az  oktatás  és  a  lakhatás  területén  a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

A  köznevelési  intézményeket  –  az  óvoda  kivételével  –  érintő  intézkedések  érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 
Alapvető  célunk,  a  hátrányos  helyzetben  élő  emberek  segítése,  támogatása,  életminőségének 
javítása, valamint az, hogy Úrkút község olyan település legyen, ahol a legteljesebben érvényesül 
az az alapelv, mely szerint minden ember egyenlő.
Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  döntésein  keresztül  fejezi  ki 
elkötelezetettségét  az  esélyegyenlőség  területén,  hiszen  a  jogszabályokban  kötelezően  előírt 
feladatok ellátásán túl a társszer      vekkel, az intézményekkel a civil szerveződésekkel, egyházzal,  
társulásokkal és alapítványokkal közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegynlőség eszméjét az 
élet minden területén.
A HEP helyzetelemző részének célja

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

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



A HEP IT célja

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

A 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.

Úrkút  Község  Önkormányzata  a  különböző  célcsoportok  esélyegyenlőségének  biztosítása 
érdekében  –  a  kötelező  törvényi  feladatokon  túl  -  több  rendeletet  alkotott.  E  rendeletek  a 
település szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálank.  

− 21/2003.(XII.29.) az első lakáshoz jutók támogatására

− 4/2004.(IV.6.) a gyermekjóléti ellátásokról

− 6/2007.(III.29.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

− 5/2013.(III.22.) az étekzési díjakról

− 9/2000.(VI.29.)a helyi közművelődésről

2. Stratégiai környezet bemutatása

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

A települési dokumentudok közül a következők foglalkoznak vagy érintik a HEP problémaköreit:

− Bűnmegelzőséi koncepció

− Környezetvédelmi program 2009-2014

− Településrendezési terv

− aktuális költségvetési terv

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Úrkút 2013. 01.01. napjától az Ajkai kistérséghez, illetve járáshoz tartozik. A célcsoportok gondja 
szinte  minden  önkormányzatnál  hasonló.  Társulási  szinten  működik  az  orvosi  ügyelet,  a 
gyermekjóléti szolgálat és a házi gondozás.

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

A  helyzetelemzés  alapját  adó  statisztikai  adatok  nagy  részét  az  Országos  Területfejlesztési  és 
Területrendezési  Információs  Rendszer  (TEIR)  adatbázisából  gyűjtöttük  ki.  Ezen  kívül  nagy 
segítséget  adott  az  önkormányzat  és  az  önkormányzat  intézményeinek  a  nyilvántartásai  és 
statisztikái, valamint a különböző területeken dolgozó szakemberek tapasztalata.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

„Napjainkban  egyre  gyakrabban  használt  fogalom  a  mélyszegénység.  Nemcsak  tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan  a  létminimum  szintje  alatt  élnek  és  szinte  esélyük  sincs  arra,  hogy  ebből  önerőből 
kilépjenek.”



„A KSH 1991 óta évente közli a számított létminimum értékét. E küszöbérték olyan értékösszeg, 
amely biztosítja a magánháztartásokban élők számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény 
– a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan alapvetőnek minősülő – szükségletek 
kielégítését.” 
A  KSH  közzététele  alapján:  „az  élelmiszereket  a  normatívához  hasonló  értékben  fogyasztó 
háztartások fogyasztási adataiból kiinduló létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos 
értéke 2012-ben havonta 85.960,- Ft volt.”
A  mélyszegénység  összetett  jelenség,  amelynek  okai  többek  között  a  társadalmi  és  gazdasági 
hátrányok,  iskolai,  képzettségbeli  és  foglalkoztatottságbeli  deficitekben  mutatkoznak  meg,  és 
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek.
„A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, 
az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik.
Ez  az  állapot  az  érintetteket  nagyon  gyorsan  megbélyegzi  és  a  társadalomból  való 
kirekesztettségüket okozza.”
„Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség 
helyzetének  fokozatos  romlása.  Ennek  következménye  a  leszakadás,  a  kiszorulás  az 
életlehetőségekből  mind a tanulás,  mind a foglalkoztatás,  mind az  egészségügyi  szolgáltatások 
területén,  valamint  a  hátrányos  helyzetű  térségekben  és  települések  perifériáján  növekvő  és 
újonnan  kialakuló  rossz  lakhatási  körülmények.”  /Nemzeti  Társadalmi  Felzárkózási  Stratégia  – 
mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011 -2020)/
Jelenleg Magyarországon az tekintendő romának, aki annak vallja magát. A nemzetiségek jogairól 
szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  11  §  (1)  –  (3)  bekezdései  kimondják,  hogy:  „Valamely 
nemzetiséghez  való  tartozás  kinyilvánítása  az  egyén  kizárólagos  és  elidegeníthetetlen  joga.  A 
nemzetiséghez való tartozás  kérdésében nyilatkozatra senki  sem kötelezhető,  azonban törvény 
vagy  a  végrehajtására  kiadott  jogszabály  egyes  nemzetiségi  jogok  gyakorlását  az  egyén 
nyilatkozatához kötheti. A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való 
tartozás  kinyilvánítása -  az e törvényben meghatározott  kivétellel  -  nem zárja ki  a kettős vagy 
többes kötődés elismerését.”
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján nálunk is az egyik legsúlyosabb gond a 
szegénységben  élők,  közöttük  a  roma  népesség  helyzetének  fokozatos  romlása.  Ennek 
következménye  a  leszakadás,  a  kiszorulás  az  életlehetőségekből  mind  a  tanulás,  mind  a 
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. 
Az elavult  tudás,  a nem megfelelő munkatapasztalat  éppen így gát lehet az  elhelyezkedésben.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján Úrkút község lakosságából egy fő sem vallotta magát roma 
nemzetiségűnek.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Településünkre  is  jellemző  az  országos  tendencia,  hogy  a  korábban  foglalkoztatottak 
tömegesen vonultak ki a munkaerőpiacról, ami a veszteséges ágazatok felszámolásának,  
a  keleti  piac  összeomlásának,  a  termelés  visszaesésének  szükségszerű  következménye 
volt. A munkanélküliség a 90-es években tartóssá vált.
2011-ben  a  regisztrált  álláskeresők  átlagos  létszáma  településünkön  67  fő  volt. 
Számukat csökkentette a közfoglalkoztatás lehetősége.  Az álláskeresők között 33 nő és 
34 férfi volt a nemenkénti bontásban az átlagos megoszlás.

A  gazdasági  gondok,  nehézségek,  a  munkanélküliség  követk ezményeként  a  családok 
elszegényedése, az életszínvonal csökkenése folyamatos tendenciájú. 



Községünkben  a  vállalkozások  elterjedtsége,  lakossághoz  mért  száma  megyei  
viszonylatban átlagosnak nevezhető. 2010-ben a KSH nyilvántartása szerint a regisztrált 
vállalkozások száma 77 volt. Ebből 24 a mezőgazdaságban, 13 az iparban, építőiparban,  
és  40  a  szolgáltatások  területén  működött.  (Ez  a  szám  magában  foglalja  az  egyéni,  
valamint a társas vállalkozásokat egyaránt.)

Községünkben  csökkent  -  a  foglalkoztatás  szempontjából  meghatározó  –  cégek  száma, 
illetve  az  alkalmazottak  létszáma.  A  mezőgazdaságban  foglalkoztatottak  száma  sem 
jelentős.  A  többnyire  családi  gazdaságok  munkaerő  igényét  a  közeli  hozzátartozók  ki  
tudják elégíteni.  Csak a szezonális  munkák idején van lehetősége a munkanélkülieknek 
hosszabb-rövidebb időre elhelyezkedni.

Sajnos  jelenleg  még  községünk,  térségünk,  de  még  a  megye  sem  tartozik  a  külföldi  
befektetők  szemében  az  érdeklődésre  kiemelten  számot  tartó  térségek  közé,  ezért 
fontos feladat a tőkeimport ösztönzése a térségbe.
A munkájukat elvesztett, vagy eddig még foglalkoztatásban nem részesült emberek közül kerül ki 
az ún. mélyszegénységben élők többsége. 
Sajnos, a szülők életkörülményei a gyermekek életminőségére is komoly hatással vannak.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

Az  alábbi  alfejezetekben  táblázatokba  gyűjtött  adatok  alapján  a  településünkre  jellemző 
foglalkoztatottságot,  munkaerő-piaci  lehetőségeket  elemezzük  az  elmúlt  évek  változásainak 
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.

Úrkút Község Önkormányzata a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991.  évi  IV.  törvény  8.  §-a  értelmében  külön  törvényben  meghatározott  foglalkoztatási  
feladatainak ellátása során

• közfoglalkoztatást szervez,

• figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
• döntéseinek  előkészítése,  valamint  végrehajtása  során  figyelembe  veszi  azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit,

A  közfoglalkoztatás  során  szem  előtt  tartja  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt, melynek 21. – 23. paragrafusai rögzítik az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítését a foglalkoztatás területén.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya



A 15-64 év közötti lakónépesség számát és a fenti táblázat adatait figyelembe véve elmondható, 
hogy az aktív korú lakosság (majd 90 %-a) gazdaságilag aktív, 15-64 év közötti. 

Fenti  adatoknál  figyelembe  kell  venni,  hogy  nem  minden  álláskereső  van  regisztrálva,  illetve 
vannak  olyanok,  akik  tartós  munkanélküliek,  már  évek  óta  szerepelnek  a  munkaügyi  központ 
nyilvántartásában.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

2008 2009 2010 2011 2012

fő 94 147 98 67 71

20 éves és fiatalabb
fő 2 0 2 0 2

% 2,1% 0,0% 2,0% 0,0% 2,8%

21-25 év
fő 15 23 13 4 4

% 16,0% 15,6% 13,3% 6,0% 5,6%

26-30 év
fő 7 21 6 5 8

% 7,4% 14,3% 6,1% 7,5% 11,3%

31-35 év
fő 11 14 11 8 7

% 11,7% 9,5% 11,2% 11,9% 9,9%

36-40 év
fő 9 25 12 12 14

% 9,6% 17,0% 12,2% 17,9% 19,7%

41-45 év
fő 9 12 7 10 6

% 9,6% 8,2% 7,1% 14,9% 8,5%

46-50 év
fő 17 21 14 7 9

% 18,1% 14,3% 14,3% 10,4% 12,7%

51-55 év
fő 18 20 24 12 9

% 19,1% 13,6% 24,5% 17,9% 12,7%

56-60 év
fő 6 10 8 9 12

% 6,4% 6,8% 8,2% 13,4% 16,9%

61 év felett
fő 0 1 1 0 0

% 0,0% 0,7% 1,0% 0,0% 0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

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

nő férfi összesen nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %

2008 760 716 1476 43 5,7% 51 7,1% 94 6,4%

2009 708 612 1320 66 9,3% 81 13,2% 147 11,1%

2010 696 761 1457 39 5,6% 59 7,8% 98 6,7%

2011 699 753 1452 33 4,7% 34 4,5% 67 4,6%

2012 731 773 1504 35 4,8% 36 4,7% 71 4,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

év 



Ahogy  a  táblázat  is  mutatja,  a  nyilvántartott  álláskeresők száma az  elmúlt  években viszonylag 
állandó. A 2009-es évben történt nagyobb emelkedés az előző évhez képest, majd az álláskeresők 
száma a további években fokozatosan csökkent. 
Az  alábbi  korosztályos  besorolásból  látszik,  hogy  a különböző korosztályok  hasonló  helyzetben 
vannak (21-55 éves). A legkisebb mutatókat a 21 évnél fiatalabb és az 65 év feletti nyilvántartott 
álláskeresők hozzák. Utóbbiaknál szerepet játszhat, hogy jogosulttá válhatnak más típusú ellátásra,  
mint a rendszeres szociális segély, vagy a nyugdíj előtti álláskeresési járadék. Talán a legnehezebb 
helyzetben az 51-60 év közöttiek vannak. 
A nyilvántartott álláskeresők között a 26-30 év közöttiek aránya  magas. Ez több szempontból is hátrányos:  
a fiataloknak nincs lehetőségük a munkatapasztalat megszerzésére, és családot sem tudnak felelősséggel 
alapítani.  Az  idősebb  korosztály  pedig,  ha  elveszíti  állását,  nezebben  talál  újra  munkát,  és  lelkileg  is  
megterheli őket. 

Az alábbi táblázat a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számát és arányát mutatja. A 
nők és férfiak aránya minden évben közel 50-50 %.
A táblázatban szereplő adatokból kiderül, hogy a nyilvántartott munkanélküliek megközelítőleg 10 
%-a  az,  aki  180  napnál  régebben  regisztrált.  A  2009-es  évben  valamivel  nagyobb  arányú  a 
régebben regisztrált munkanélküliek száma a többi évhez képest. A nemenkénti megoszlást nézve 
az is látszik, hogy ez a számszerű növekedés inkább a férfiakat érintette. A következő években 
fokozatosan visszacsökkent a 180 napnál régebben regisztráltak száma.
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Ahogy az alábbi  táblázat  mutatja  a nyilvántartott  pályakezdők száma alacsonynak mondható a 
településünkön. 2008-ban a figyelembe vett 18-29 év közötti  lakosság 2,2 %-a volt  pályakezdő 
álláskereső,  a  következő évben látható némi emelkedés,  majd 2010-től  fokozatosan csökken a 
szám. 2011-ben már csak 1,1 % volt a pályakezdő álláskeresők száma az említett korosztályból

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása

Viszonylag alacsony a munkanélküliek körében az alacsonyan iskolázottak aránya. Ezek többségére 
jellemző a korai gyermekvállalás, így előfordul, hogy valaki valódi munkatapasztalatot majd csak a 
közfoglalkoztatás keretében szerezhet.

Az alábbi  táblázatból  azonban látható,  hogy  2008-tól  a nyilvántartott  álláskeresők kis  hányada 
rendelkezett  csak  8  általánosnál  alacsonyabb  végzettséggel.  A döntő  többség pedig magasabb 
iskolai végzettségű.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 1895 976 919 na na na na na na na na na

2011 1862 950 912 na na na na na na na na na

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

év 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

8 általános

fő % fő % fő %

2008 94 1 1,1% 23 24,5% 70 74,5%

2009 147 3 2,0% 41 27,9% 103 70,1%

2010 98 2 2,0% 27 27,6% 69 70,4%

2011 67 2 3,0% 27 40,3% 38 56,7%

2012 71 5 7,0% 20 28,2% 46 64,8%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

 Fő

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

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 43 51 94 17 21 38 39,5% 41,2% 40,4%

2009 66 81 147 38 50 88 57,6% 61,7% 59,9%

2010 39 59 98 23 27 50 59,0% 45,8% 51,0%

2011 33 34 67 11 14 25 33,3% 41,2% 37,3%

2012 35 36 71 na na na na na na

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

év 

munkanélküli



c.) Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jelentős szerepet játszik azon  munkanélküliek körében, akik hosszú ideje nem 
tudnak elhelyezkedni.  Sokak számára ez az egyetlen lehetőség a munkához jutásra. Sajnos, ez  
nem oldja meg a tervezhetőség problémáját! Néhány hónapig tartó közmunkára nem lehet teljes 
életeket alapozni.

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.)

A fenti táblázatból látszik, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan adatbázissal a területet 
érintően,  amiből  értékelhető következtetéseket lehetne levonni.  A foglalkoztatók  a munkaügyi  
központon keresztül elégíthetik ki az igényeiket, s a munkavállalók is ott juthatnak információkhoz.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

fő Fő %

2009 0 0 0%

2010 0 0 0%

2011 0 0 0%

2012 0 0 0%
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

 év

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

2010 18 na na na

2011 27 na na na

2012 18 na na na

Forrás: Önkormányzat adatai

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

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások

év

2008 na na na na na na na na

2009 na na na na na na na na

2010 na na na na na na na na

2011 na na na na na na na na

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

regisztrált vállalkozások 
száma a településen

Kiskereskedelmi 
üzletek száma

vendéglátóhelyek 
száma

állami szektorban 
foglalkoztatottak 

száma

kivetett 
iparűzési adó

befizetett 
iparűzési adó

működő foglalkoztatási 
programok száma helyben

foglalkoztatási 
programokban részt 

vevők száma

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés

10 perc 20 15 0 0 0 1 óra

Megye-székhely 25 perc 15 45 15 1 óra 30 perc 0 2 óra 30 perc

Főváros 2 óra 13 3 óra 15 3 óra 30 perc 0 na

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval

autóbusz járatpárok 
száma munka-

napokon

átlagos utazási idő 
autóbusszal

vonat járatok átlagos 
száma munkanapokon

átlagos utazási idő 
vonattal

Kerékpár úton való 
megközelíthetőség

átlagos utazási idő 
kerékpáron

Legközelebbi 
centrum



Az  autóbusszal  történő  közlekedés  lehetőséget  teremt  a  megyeszékhelyre  való  eljutásban,  de 
távolabbi  ingázást  nem tesz  lehetővé.  Vonatközlekedés  Úrkúton  nincs,  csak  autóbusszal  lehet 
Ajkára  bejutni,  onnan  vonattal.   Ez  valójában  nem jelent  alternatívát  az  esetleg  szóba  jöhető 
álláslehetőségek  eléréséhez.  Ha  pedig  a  munkáltató  nem  fizet  útiköltség  hozzájárulást,  még 
kevesebb az esély egy-egy állás elnyerésére.

e)  fiatalok  foglalkoztatását  és  az  oktatásból  a  munkaerőpiacra  való  átmenetet  megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Nagyon sokan próbálják meg úgy elkerülni  a munkanélküliséget, hogy amíg csak lehet iskolába 
járnak, szakmákat szereznek, de ezáltal sem kapnak a legtöbben igazi esélyt a közelben történő, 
hatékony munkavégzésre.

f)  munkaerő-piaci  integrációt  segítő  szervezetek  és  szolgáltatások  feltérképezése  (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok)
Nincsenek megbízható, naprakész nyilvántartások és információk ebben a kérdéskörben. 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása

Nincs  nyilvántartás,  de  a  lehetőségekhez  mérten  közfoglalkoztatottakkal  igyekszik  az 
önkormányzat  a  feladatokat  ellátni,  s  ebben mindenkinek  egyenlő  esélyű  hozzáférést  biztosít.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nincs  róla  tapasztalat  és  nyilvántartás.  Nem érkezett  hivatalos  panasz  az  önkormányzathoz  az 
elmúlt években.

Általános tapasztalat, amelyet számszerű adatokkal nem minden esetben tudunk alátámasztani, 
hogy foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 
álló  korosztályok,  a  gyermekvállalást  követően  a  munkaerőpiacra  visszatérő  nők,  valamint  a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. 
A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor 
jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok 
elhelyezkedését  elsősorban  a  munkalehetőségek  száma,  a  nem  megfelelő  szakmaválasztás,  a 
szakmai  tapasztalat  hiánya  és  az  iskolai  végzettség  befolyásolja.  Az  ifjúsági  munkanélküliség 
strukturális  munkanélküliség,  a  munkaerőpiac  elvárásai  ma  már  nemcsak  a  végzettségre  és  a 
szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra 
vonatkoznak.

3.3 Pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások,  aktív  korúak  ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásait a Képviselő-testület a 
helyi rendeleteiben alkalmazza.  



Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást (RÁT), bérpótló 
juttatást (BPJ) felváltotta a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), amelynek feltételei több 
helyen  is  átalakultak.  Alapvető  módosítás,  hogy  a  BPJ-re  való  jogosultságot  évente  felül  kell 
vizsgálni,  míg a  RÁT-ot csak kétévente kellett.  A két felülvizsgálat  között  eltelt  időben minden 
támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható 
legyen  a  felülvizsgálatkor.  Erre  több  lehetősége  van:  Nyílt  munkaerőpiacon  folytat 
keresőtevékenységet,  egyszerűsített  foglalkoztatottként  létesít  munkaviszonyt,  munkaerő-piaci 
programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz 
részt. 
Rendszeres  szociális  segélyre  lehet  jogosult,  aki  egészségkárosodott,  vagy  aki  az  55.  életévét 
betöltötte,  vagy  aki az  önkormányzat  rendeletében meghatározott,  feltételeknek  megfelel,  (pl 
mentális állapota miatt mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs 
biztosítva  a  gyermek  napközbeni  ellátása.  Az  aktívkorúak  ellátásában  részülőknek  továbbra  is 
előírás  a  munkaügyi  központokkal  való  együttműködés,  míg  az  egészségkárosodott  személyek 
kivételével a rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt szervvel, a Térségi Családsegítő 
Központtal  kötelesek  együttműködni.  A  megállapodás  elsődleges  célja  olyan  szolgáltatások 
biztosítása,  amely  a  munkaerőpiacra  történő  visszahelyezést  segíti.  A  beilleszkedést  elősegítő 
program  a  munkanélküliség  káros  hatásait  segített  enyhíteni.  Az  anyagi  helyzet  romlásának 
következményeként a munkanélküli  emberek kapcsolatai  beszűkültek, megváltozott énképük és 
életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek 
családjában. 

Az  önkormányzat  rendeletében  a  támogatási  jogosultság  egyéb  feltételeként  írja  elő,  hogy  a 
kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására 
vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. 
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Munkaerő-piaci szolgáltatások

A foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény  III.  
fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat. Az 
állami foglalkoztatási  szerv és az állami felnőttképzési  intézmény által  nyújtott  szolgáltatások a 
következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.

Álláskeresők támogatása

Fent említett törvény (Flt.) különböző paragrafusai rögzítik a álláskeresők támogatásának formáit.
-  A  támogatott  képzésben  részesíthető  személyek  körét  és  a  képzési  támogatásként  adható 
juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti.
- A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az 
Flt. 16. §-a alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
-  Az  álláskeresők  vállalkozóvá  válását  elősegítő  támogatás  nyújtható  az  Flt.  17.  §-a  szerint  a 
legalább  három  hónapja  folyamatosan  álláskeresőként  nyilvántartott,  vagy  rehabilitációs 
járadékban  részesülő  magánszemélyek  számára,  legfeljebb  hat  hónap  időtartamra,  havonta  a 
kötelező  legkisebb  munkabér  (minimálbér)  összegéig  terjedő  vissza  nem  térítendő  formában, 
pályázati eljárás keretében.
- A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 
pályázati  eljárás  keretében,  vissza  nem  térítendő  munkahelyteremtő  támogatás  nyújtható  a 
munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató.
-Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerinti álláskeresési járadék folyósítható 
annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
-  Az  Flt.  30.  §-a  szerint  az  álláskereső  kérelmére  nyugdíj  előtti  álláskeresési  támogatást  kell 
megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén.
- Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel  kapcsolatos  helyközi  utazási  költségtérítés  állapítható  meg az  Flt.  32.  §-a 
szerint.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

év

fő fő

2008 3 26 0 0

2009 2 28 0 0

2010 5 19 0 0

2011 4 24 0 0

2012 1 25 0 0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

rendszeres szociális segélyben 
részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás)
Azoknak a száma, akik 30 nap 

munkaviszonyt nem tudtak igazolni 
és az FHT jogosultságtól elesett

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást15-64 évesek 
%-ában

munkanélküliek 
%-ában



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.

a) bérlakás-állomány

Önkormányzatunk 2012-ben is és jelenleg is 7 db bérlakással rendelkezezik. 

b) szociális lakhatás

Önkormányzatunk tulajodnában jelenleg nincs ilyen

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Az önkormányzat területén lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

Településünkön  az  elégtelen  lakhatási  körülményekről  nincs  hivatalos  nyilvántartás,  de 
tudomásunk van olyan családokról, akiknek a lakhatási körülményeik nem megfelelőek, de nem 
tudunk szociális bérlakást nyújtani számukra. Van olyan család, ahol még a napi minimális higiénia 
biztosítása sem mindig megoldott.

Településünkön hajléktalan nincs.

e) lakhatást segítő támogatások

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

év bérlakás állomány (db)

2008 746 0 7 0 0 0 0 0

2009 746 0 7 0 0 0 0 0

2010 748 0 7 0 0 0 0 0

2011 750 0 7 0 0 0 0 0

2012 750 0 7 0 0 0 0 0

2013 755 0 7 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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A  helyi  lakosok  rászorultságtól  függően  lakásfenntartási  támogatást  igényelhetnek. 
Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendelet az önkormányzat.

f) eladósodottság

A lakásviszonyok  jellemző  problémái  a  közműdíj-,  illetve  lakáshitel-tartozások,  hátralékok 
felhalmozódása.  Lakhatást  segítő támogatás  a  normatív  lakásfenntartási  támogatás.  A szociális 
törvény  rendelkezik  az  adósságkezelési  szolgáltatásról,  amely  akkor  nyújt  segítséget,  ha  már 
összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék. A hátralékkal rendelkező családok esetében a Térségi 
Családsegítő Központ  nyújt  segítséget a  hátralék rendezéséhez.  Tapasztalat  hogy  a szegénység 
jellemzője a lakhatással  összefüggő hátralékok felhalmozódása,  és a lakossági  adósságállomány 
folytonos újratermelődése.

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

Településünkhoz tartozik Zsófiapuszta lakott külterület is, ahol a lakások nagy része rossz állapotú. 
A település belterületén  egyforma a közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés, kivételt képez a 
szennyvízcsatorna hálózat, amely a település 60 %-ában megoldott jelenleg, azonban napjainkban 
folyik a belterület a szennyvízcsatorna beruházás, amely legkésőbb 2014. év I. felében elkészül. Az  
autóbuszos tömegközlekedés mindenki számára hozzáférhető. Az internethez való hozzáférés is 
megoldott.  

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Településünkön szegregáció vagy szegregációvól veszélyeztetett területek nincsenek.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év

2008 28 0

2009 12 0

2010 14 0

2011 19 0

2012 28 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

lakásfenntartási támogatásban 
részesítettek száma

adósságcsökkentési támogatásban 
részesülők száma



a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

Településünkön egy vegyes háziorvosi  körzet,  és egy Szentgál  községgel  megosztott  fogorvosi 
körzet található. 

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

A szűrés az egyetlen módszer, amely a daganatos betegségek korai diagnózisát lehetővé teszi. A 
szűrés a veszélyeztetett életkorban lévő, tünetmentes személyek időről-időre elvégzett vizsgálatát 
jelenti  egy arra alkalmas módszerrel.  A személyes meghíváson és követésen alapuló rákszűrési 
programok végrehajtása nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásainak, irányelveinek figyelembe 
vételével történik.
Bizonyítottan hatásos szűrővizsgálati eljárások az emlőrák, a méhnyakrák és a vastagbélrák okozta 
halálozás mérséklésére állnak rendelkezésre.
-  Emlőszűrés

Magyarországon  az  emlőrák  okozta  halálozás  nőknél  a  daganatos  megbetegedések  között  a 
tüdőrák  után  a  második  helyen  áll.  Évente  több,  mint  7.000  új  megbetegedést  regisztrálnak, 
többségüket előrehaladott klinikai stádiumban ismerik fel, és mintegy 2.400 nő életét követeli az 
emlőrák.  A  mellrák  miatti  halálesetek  30%-a megelőzhető,  ha  a  szűrővizsgálaton  a  behívottak 
(kockázati csoportba tartozók) legalább 70%-a megjelenik.
Településünk vonatkozásában  az emlőszűréseket a Veszprém Megyei Kórház Veszprém, Kórház u. 
1. száma alatti  Röntgen Osztály végzi.    Az emlőszűréseken  két évente a 45-65 éves korú nők  
vesznek részt. Településünkön az utolsó ilyen szűrés 2011. évben volt, amely 253 főt érintett. A 
részvételi arány igen alacsony volt, nem érte el az 50 %-ot, mely az országos átlaghoz  (48 %) közel 
van, de a kívánt 70 %-os megjelenési aránytól elmarad..
-  Méhnyak-szűrés
A  méhnyakrák  a  nők  daganatos  halálozásában  előkelő  helyen  áll.  Hazánkban  a  betegség 
előfordulása, gyakorisága és mortalitása jóval magasabb, mint az európai átlag. Magyarországon 
évente kb. 500 nő hal meg méhnyak rák miatt. A veszélyeztetettek elsősorban a 30-45 éves nők. A  
megbetegedés másik csúcsa 60 év körül van. A szervezett lakossági méhnyakrák szűrővizsgálattal 
(25-65 év közötti nők 3 évenkénti szűrése) a betegség okozta halálozás jelentősen csökkenthető 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

év

2008 1 0 0

2009 1 0 0

2010 1 0 0

2011 1 0 0

2012 1 0 0

2013 1 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Felnőttek és gyermekek részére tervezett 
háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma



lenne. A halálozás csökkentését jelentő, elvárt 70%-os megjelenési aránnyal szemben a megyében 
2011. évben a szűrésre hívott nők mindössze 4,69%-a jelent meg, mely még így is meghaladja az 
országos  szintet  (1,5%).  A  tényleges  átszűrtség  ennél  bizonyosan  magasabb,  mert  a 
magánnőgyógyászoknak a méhnyakszűrő tevékenység tekintetében nincs jelentési kötelezettsége, 
tehát a magán szektorban szűrt nők nem jelennek meg a szervezett szűrés adatai között.  A nők 
jelentős  része  viszont  e  szűrés  tekintetében  a  magánszektort  veszi  igénybe.
Az  iskoláskorúak megelőző  jellegű  ellátását  az  iskola-egészségügyi  ellátáson  belül  a  védőnő,  a 
háziorvos  és  a  fogorvos  végzik.  Az  egészségi  állapot  vizsgálatokról  adatszolgáltatási 
kötelezettségük meghatározott (index) évfolyamok esetében van.
Az  elvégzett  iskolaegészségügyi  vizsgálatok  alapján megállapítható,  hogy  sok a hanyag tartású, 
illetve  egyéb tartáshibájú  gyermek.  Ennek  legfőbb  oka  a  mozgásszegény  életmód,  a  gyerekek 
sajnos nagyon sok időt töltenek a tv-, illetve a számítógép előtt. 
Serdülőkorban  a  gyors,  hirtelen  növekedést  az  izomzat  nem  tudja  követni,  ami  miatt  hanyag 
tartás,  lapos,  vagy  túl  domború  hát,  vagy  gerincferdülés  alakulhat  ki,  mely  során  oldalirányú 
görbületek alakulnak ki a gerincen. Tartáshibák fejlődhetnek ki a gerincet érő egyenetlen terhelés  
következtében is.
A lúdtalp a láb boltozatos szerkezetének megváltozása, romlik a láb statikája.  Kialakulása a járás 
indulásakor,  óvodáskorban  az  iskoláskor  kezdetére  vagy  a  pubertáskori  gyors  növekedési 
periódusra tehető.
Mindhárom rendellenesség fellelhető volt a vizsgálatok során. 

Az elhízás az obesitas népbetegség, ez az iskolások esetében érvényes. A megvizsgált osztályok 
mindegyikében volt elhízott gyermek. 
- A népegészségügyi szakigazgatási szerv folyamatosan monitorozza az életkorhoz kötött kötelező 
védőoltások  teljesítését.  Az  életkorhoz  kötött  kötelező  folyamatos  és  kampányoltások 
tekintetében az átoltottság valamennyi oltásnemben kiváló a térség valamennyi településén. A 
folyamatos oltási rendben végzett oltások esetén 100%, kampány oltások esetén 99,5% volt 2011-
ben. Ez a magas átoltottsági  arány biztosítja a jelentősebb gyermekkori fertőzések „eltűnését”,  
mint  torokgyík,  kanyaró,  rózsahimlő,  mumpsz,  gyermekbénulás,  valamint  a  Haemophilus 
Influenzae-B okozta megbetegedések.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Az Ajkai Nevelési Tanácsadó biztosítja az oktatási intézményekhez kapcsolódó fejlesztő pedagógiai 
és pszichológiai tevékenységet, gyógytornát, illetve az általános iskola gyógypedagógusa. 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az önkormányzat fenntartásában működő Napközi Otthonos Óvoda konyháján keresztül valósul 
meg településünkön a közétkeztetés az  óvodások,  az  általános iskolai  tanulók  részére,  életkori 
sajátosságuk figyelembevételével. 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Az önkormányzati  sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra valamennyi 
formáját,  a  gyermekek  és  felnőttek  rekreációs  és  szabadidős  tevékenységétől,  rendszeres 
testmozgásától  a  technikai  és  szellemi  sportokon át  a  versenysportig,  beleértve a  testnevelés, 
testedzés  és  az  egészségmegőrzés  minden  kapcsolódó  területét. A  sportoláshoz,  a 



sportprogramokhoz  való  hozzáférés  a  helyi  lehetőségek  tekintetében  település  minden  lakója 
számára elérhető.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  szolgáltatásokban  a  Térségi  Családsegítő  és 
GYermekjóléti Szolgálat és az önkormányzat biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű 
hozzáférést.  Önkormányzatunk  a  Szolgálattal  együtt  a  szociális  étkeztetés,  a  házi 
segítségnyújtásról, családsegítésről, gyermekjóléti szolgáltatásról gondoskodik A szociális ellátások 
és  a  szolgáltatások  összehangoltan,  koordináltan  működnek,  nagymértékben  lefedik  a 
szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló 
emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A 
helyi  szociális  szolgáltatások  gyakorlatában  a  személyközpontú  szociális  munka  folyamatosan 
biztosított,  amely megteremti  a  hátrányos  helyzetben élők  támogatásának,  az  esélyegyenlőség 
megteremtésének feltételeit.

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

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

A  pénzbeli  ellátások  és  a  közszolgáltatások  szervezése  során elönybe  részesitéssel segítjük  a 
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási  eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, 
részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik. 

Elmondható,  hogy  az  egészségügyi  és  szociális  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  mindenki 
számára  elérhető.  E  tekintetben  hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód 
követelmények  megsértése  a  szolgáltatások  nyújtásakor  senkit  nem  érhet.   A  szakemberek 
folyamatosan felhívják az érintettek figyelmét arra a lehetőségre, hogy vegyék igénybe legalább a 
szociális étkeztetést, mert csak így jutnak rendszeres meleg ételhez.

h) pozitív  diszkrimináció  (hátránykompenzáló  juttatások,  szolgáltatások)  a  szociális  és  az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül

Az  önkormányzat  az  anyagi  lehetőségeihez  mérten  igyekszik  segíteni  a  rászorultakon.  A 
segélyszervezetek természetbeni adományait rászorultsági alapon kapják a jogosultak.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

Úrkút  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az  
Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdés a)  és d)  pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati  
feladat-  és hatáskörök a képviselő-testületet illetik  meg.  A képviselő-testületet a  polgármester  
képviseli.  Az  önkormányzati  feladatokat  a  képviselő-testület  és  szervei:  a  polgármester,  a 
képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal látja el. A képviselő-testület tagjainak száma 



7  fő.   A  Képviselő-testület  éves  munkaterv  szerint  ülésezik.  A  képviselő-testület  az  ülés 
napirendjére  tekintettel  nyilvános-,  zárt,  rendkívüli  ülést  tart.   Évente  egy  alkalommal 
közmeghallgatást  tart.  A  település  lakossága  a  Hiredetőtáblán  és  az  internetes  honlapon 
elhelyezett meghívóból értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről. A testületi ülésekről, valamint a  
települést érintő fontosabb eseményekről készült filmfelvételeket a Falutévé többször levetíti. 

Igény szerint a civil szervezetek (Faluvédődő Egyesült, Úrkút SK) rendszeres üléseinek, az egyéb 
rendezvényeknek a közösségi ház adnak otthont.

Azok akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a közösségi  házban lévő internetes 
teremben térítésmentesen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

A településen etnikai konfliktusok nem jellemzőek. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A  helyi  közösségi  szolidaritásnak  szép  példája  volt  a   településen  az  őskarszt  területének 
rendbetétele, ahol anyagi segítséget a Mangán Kft, Verga Zrt., az önkormányzat biztosított, míg az 
év  elején  adományozásból  összegyűlt  pénzek   segítették   a  falu  kútjának  felújítását.  A  Szülői 
Munkaközösség tagjai is kiveszik részüket az óvodai-iskolai adománygyűjtési akciókban, önkéntes 
munkákban. 

3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Településünkön nincs roma nemzetiségi önkormányzat.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Alacsony  az  aktív  korú  lakosságon  belül  a 
foglalkoztatottak aránya

Mezőgazdasági  képzés(ek)   és  piacképes 
szakmákra  átképzés(ek)  szervezése  az 
álláskeresők  álláskeresési  esélyeinek 
növelése érdekében.

 az  aktív  korú lakosságon  belül  a  21-40 év 
közötti  korú  nyilvántartott  álláskeresők 
aránya magas

 Az  önkormányzat  nyújtson  be  pályázatot 
tapasztalatszerzési  célzattal  kiírt 
közfoglalkoztatási pályázatra.

Magas a nyilvántartott álláskeresők között a Általános  iskola  felnőttképzési  program 



legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel 
rendelkező lakosok aránya

beindítása  az  alacsony  képzettségű 
munkaerő-piaci  esélyének  javítására. 
Alacsony  képzettségű  lakosság  speciális 
foglalkoztatási programjának kidolgozása.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Az  Országgyűlés  1991.  évi  LXIV.  törvényében  kihirdette  a  Gyermekek  Jogairól  szóló  ENSZ 
Egyezményt,  majd  elfogadta  a  47/2007.  (V.  31.)  sz.  határozatával  a  „Legyen  Jobb  a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a 
gyermekek  és  családjaik  nélkülözését,  javítsa  a  gyermekek  fejlődési  esélyeit.   Ez  minden 
gyermekre  kiterjed,  de  azokra  a  gyermekekre  kell  hangsúlyt  helyezni,  akiknek  érdekei  a 
legjobban sérülnek.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 
nevelésében,  megfelelő  támogatások  és  szolgáltatások  nyújtásával  védelmet  biztosít.   A  helyi 
rendszer  további  jellemzője,  hogy  a  veszélyeztetettség  megelőzését  szolgálja.  A  megelőző 
tevékenység a köznevelési,  egészségügyi,  szociális,  közművelődési  és sport intézményhálózaton 
keresztül  (esetenként  civil  szervezetek  bekapcsolódásával)  valósul  meg,  és  az  egyes  ágazatok 
együttműködésén  alapul.  Községünkben  a  preventív gyermekvédelem  minden  gyermekekkel 
foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. 

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az 
egyes  részterületeken  a  foglalkoztatás,  az  oktatás,  a  lakásügy,  az  egészségügy,  a  szociális  és 
gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  szolgáltatások  egymással  összhangban  álló  és  egymásra  épülő 
intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 
javításában.  A  szegénységben  vagy  szegénység  kockázatával  élő  gyermekek  sajátos  csoportját 
alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál  
sokkal  nehezebb,  különösen  a  halmozottan  fogyatékos  gyermeket  nevelő  családok  esetében 
figyelhető meg.  

4.1.  A  gyermekek  helyzetének  általános  jellemzői  (pl.  gyermekek  száma,  aránya,  életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

 A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  (a 
továbbiakban:  Gyvt.)  94.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben  foglaltak  szerint  a  települési  önkormányzat 
feladata :
- a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése,
- a területén lakó gyermekek ellátásának szervezése.

A Gyvt. az alapelvek között rögzíti, hogy a hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell 
előznie  valamennyi  rászoruló  gyermekre  kiterjedő  ellátórendszer  működtetésének,  amelynek 
igénybevétele önkéntes. 
Garanciális  jelentősége  van  azon  gyermeki  jog  érvényesülésének,  mely  szerint  kizárólag  csak 
anyagi okból ne lehessen gyermeket a családjától elválasztani.

A  gyermekek  védelmét  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások,  személyes  gondoskodást  nyújtó 
gyermekjóléti  alapellátások,  gyermekvédelmi  szakellátások,  valamint  hatósági  intézkedések 
biztosítják.



Pénzbeli és természetbeni ellátások:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
• a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

• az óvodáztatási támogatás,
• a gyermektartásdíj megelőlegezése,

• az otthonteremtési támogatás.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

• a gyermekjóléti szolgáltatás,

• a gyermekek napközbeni ellátása,

• a gyermekek átmeneti gondozása.

2012. év végére a korábbi éveket is alapul véve a védelembe vett gyermekek száma csökkenő 
tendenciát mutat. Ez annak az eredménye, hogy minimális részben a védelembevétel eredményes 
volt (2 esetben), míg nagyobb részt a védelem be vett fiatalkorú elérte nagykorúságát..

A  veszélyeztetettség  leggyakoribb  oka  a  tankötelezettség  elmulasztása  továbbá  a  szülői 
elhanyagolás.  Sajnos  településünkön  is   emelkedik  a  tankötelezettséget  mulasztó  gyermekek 
száma és az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, valamint a gyermek védelembe vétele, mint 
hatósági intézkedés sem éri el a kívánt hatást, azaz az igazolatlan hiányzások megszűnését..

Ideiglenes hatályú elhelyezés:

Szükség esetén a gyámhatóság hatósági intézkedés keretében dönt a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezéséről,  ha  a  gyermek  felügyelet  nélkül  marad,  vagy  testi,  értelmi,  érzelmi  és  erkölcsi  
fejlődését családi környezete, vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése 
szükséges.

A gyermeket ideiglenesen

• a  nevelésre  alkalmas,  azt  vállaló  különélő  szülőnél,  más  hozzátartozónál,  illetve 
személynél, vagy ha erre nincs lehetőség

• a  legközelebbi  ideiglenes  hatállyal  elhelyezett  gyermekek  ellátását  biztosító 
nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban kell elhelyezni.

Az  alábbi  táblázat  az  ideiglenes  hatályú  elhelyezésre  vonatkozó  összehasonlító  számadatokat 
tartalmazza: 

Megnevezés 2008. 2009. 2010. 2011. 

A  gyámhatóság  által  elrendelt  ideiglenes  hatályú 
elhelyezések száma

0
0

1  0

Az elhelyezés összesen hány kiskorút érint 0 0 3  0

Harmadik személynél került elhelyezésre 0 0 0  0



Gyermekotthonban került elhelyezésre 0 0 2 0

Más bentlakásos intézményben került elhelyezésre 0 0 0 0

Nevelőszülőnél került elhelyezésre 0 0 1 0

Településünkre nem jellemző a családból való kiemelés, kivéve a 2010 évet ahol egy családból 3 
kiskorút kellett nevelőotthonba, illetve nevelőszülőkhöz elhelyezni.

Tapasztalatok a 2012. évi gyermekvédelmi munka során:

• 2012-ben  is  sok  problémát  okozott  a  családok  egyre  rosszabbodó  anyagi  helyzete, 
kilátástalanságuk  egyre  nagyobb  agresszivitásban  nyilvánul  meg  a  segítő  személyek 
irányában is,

• nem csökkent az igazolatlan iskolai hiányzások száma,
•  problémát okoz az oktatási-nevelési intézményekben a gyermekek egy részénél a  nem 

megfelelő személyi higiénia, s ennek következtében előfordult tetvesség.

A fenti tapasztalatok alapján megfogalmazott, jövőre vonatkozó javaslatok:

• új  szolgáltatások,  programok  bevezetésével  kellene  segíteni  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek felzárkóztatását, a hátrányok leküzdését,

• továbbra is középpontban kell lennie a törvények és más jogszabályok betartásának és 
betartatásának, különös tekintettel a tankötelezettség teljesítésére,

• az  észlelő-jelzőrendszer  működése  terén  határozottabb  és  még  hatékonyabb 
együttműködés  szükséges,  különös  tekintettel  a  gyermekorvosokra  és  a  háziorvosra, 
bevonva a megelőzésbe a családokat is,

• szükségesnek  tartanánk  életvezetési,  gyermeknevelési  tanácsadások  szervezését, 
népszerűsítését, ismeretterjesztő, felvilágosító filmek rendszeres vetítését az iskolában 

• a  gyermekek  drogfogyasztásának  elkerülése  érdekében  továbbra  is  fontos  az  iskolai 
felvilágosító  tevékenység,  akár  egészségnevelési  órák  tartásával  és  szakemberek 
bevonásával,

• a  gyermek-  és  fiatalkorú  bűnmegelőzés  érdekében  további  hatékony  bűnmegelőzési 
programok  szervezése  szükséges,  valamint  időszerű  az  Önkormányzat  Bűnmegelőzési 
Koncepciójának áttekintése, megújítása is.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek,  valamint fogyatékossággal  élő gyermekek száma és aránya,  egészségügyi,  szociális, 
lakhatási helyzete  

Veszélyeztető körülmények:

• anyagi-,

• erkölcsi-,



• egészségügyi-, valamint
• nevelési és művelődési okok.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

A  Gyvt.  19-20.  §-  ai  által  szabályozott  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  egy  olyan 
természetbeni  ellátás,  amely  havi  rendszeres  pénzbeli  utalással  nem  jár.  A  kedvezmény 
megállapításának  célja  annak  igazolása,  hogy  a  gyermek  szociális  helyzete  alapján  jogosult  a 
következők igénybevételére: 

• a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,

• pénzbeli támogatásra és 

• külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre. 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek szá

év

2008 11 0 16

2009 12 0 15

2010 12 0 11
2011 9 0 11
2012 3 0 11

Forrás: TeIR, KSH Tstar

védelembe vett 18 
év alattiak száma

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 
védelembe vettek 

közül

veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek 

száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

2008 47 0 0 0 58

2009 41 0 0 0 24

2010 68 2 0 0 49
2011 56 2 0 0 59
2012 47 2 0 0 54

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma

Rendkívüli 
gyermekvéd

elmi 
kedvezmény

ben 
részesítette

k száma



A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  megállapítása  a  jogosultsági  feltételek  fennállása 
esetén egy év időtartamra történik.

A  települési  önkormányzat  jegyzője  megállapítja  a  gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményre  jogosultságát,  amennyiben  a  gyermeket  gondozó  családban  az  egy  főre  jutó 
jövedelem összege nem haladja meg

• az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (ez 2011-ben 39 900 Ft volt)
• ha a gyermeket egyedül álló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy

• ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

• ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. § (3) és (4) bekezdésében foglalt 
feltételeknek.

• az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (2011-ben a 37 050 Ft-ot) az a) pont alá 
nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az arra jogosultak 
megfelelnek  a törvényi feltételeknek.

Az  adatokból  kiolvasható,  hogy  2012.  évre  némi  csökkenés  tapasztalható   a  támogatásban 
részesülő  gyermekek számában.

A csökkenő adatok mögött okként szerepelhet községünk népességének a fogyása, vagy az, hogy 
kevesebb gyermek tanul tovább a középiskola elvégzése után, esetleg vannak családok, akiknek a 
jövedelmük emelkedett és a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 130, illetve 140 %-át.

A  Gyvt.  20/A  §-a  alapján  a  települési  önkormányzat  jegyzője  annak  a  gyermeknek,  fiatal 
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága 

• a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,

• a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni 
támogatást  nyújt  fogyasztásra  kész  étel,  ruházat,  valamint  tanszer  vásárlására 
felhasználható erzsébet utalvány formájában.

A 2011. évet megelőzően az évi kétszeri pénzbeli kifizetés július és november hónapban történt, 
2011. január 1-jétől azonban a Gyvt. módosult a pénzbeli kifizetést illetően és a régi, júliusban 
esedékes pénzbeli támogatást 2011. évben már augusztusban kellett kifizetni. 2013.01.01.napjától 
természetbeni ellátásra módosult(Erzsébet utalvány). A gyermekek nagyobb szociális biztonságát 
garantálja a törvény az évi kétszeri pénzbeli kifizetéssel. 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

Kiegészítő gyermekvédelmi  támogatás:

Kiegészítő  gyermekvédelmi  támogatásra  -  a  Gyvt.  20/B  §-a  szerint  -  az  a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki,

• a gyermek tartására köteles, és 
• nyugellátásban,  vagy  baleseti  nyugellátásban,  vagy  nyugdíjszerű  rendszeres  szociális 

pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.
                                                                                                                                         
Községünkben nem volt (jelenleg sincs) kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult személy.



Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

Ezen támogatás feltételeit a Gyvt. 21. §-a és ennek felhatalmazása alapján alkotott Úrkút Község 
Képviselő-testületének 4/2004. (IV. 06.) számú önkormányzati rendelete szabályozza.

A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  különösen   indokolt  az  alábbi  esetekben:   -  szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anya, a gyermek családból kiemelésének megelőzősére – feltéve, 
ha a caládban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, családban történő 
megbetegedés  miatt  létfenntartási  gondokkal  küzd,  a  család  a  létenntartását  veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került.

A rendkívüli  támogatás összege gyermekenként és alkalmanként a mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 10-50 %-ig terjedhet.
 

Óvodáztatási támogatás:

Az óvodáztatási támogatás 2009. január 1-jétől bevezetett pénzbeli támogatás, melynek szabályait 
a gyermekvédelmi törvény és  annak   kormányrendelete tartalmazza.
 
A  települési  önkormányzat  jegyzője  annak  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki

• a jogszabályba meghatározott életkor betöltéséig gyermekét beíratta az óvodába, továbbá

• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról és 

• akinek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultsága  fennáll,  évente  két 
alkalommal, június és december hónapban óvodáztatási támogatást folyósít.

A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló 
szülő önkéntes  nyilatkozatot  tegyen arról,  hogy  gyermekének három éves  koráig  legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.                                   

Az óvodáztatási  támogatás összege gyermekenként első alkalommal 20 000 Ft,  a második és a 
további alkalmakkor gyermekenként 10 000 Ft. Ez a támogatás is 100 % -ban állami normatíva.
Óvodáztatási támogatásban 2010 évben 1 fő részesült.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya



e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

    Az önkormányzat nem rendelkezik hivatalos adatokkal a jelzett kérdésben.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet.

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

Az  egészségügyi  alapellátás,  a  szociális,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatások  és 
ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV.  törvény  adja,  amely  előírja,  hogy  a  települési  önkormányzat  az  egészségügyi  alapellátás 
körébe gondoskodik: 
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
- a fogorvosi alapellátásról, 
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- a védőnői ellátásról, 
- az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az önkormányzat intézményeiben ahol még nem történt meg, folyamatos az akadálymentesítés 
kialakítása az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében.

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

2008 8 9 12 57 0 9

2009 7 13 13 59 0 14

2010 9 19 12 61 1 15
2011 7 21 11 55 0 0

2012 5 22 16 58 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. 
évfolyam

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 
évfolyam

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma



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

A Védőnői Szolgálat, és az iskola-egészségügyi ellátás a MEP által finanszírozott közszolgáltatás, a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény és annak végrehajtásáról 
szóló,  217/1997.(XII.1.)  Korm.  Rendelet  értelmében.  Finanszírozásáról,  a  43/1999.(III.3.)  Korm. 
rendelet  gondoskodik,  ami  az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő 
finanszírozásának részletes szabályairól rendelkezik.

A  védőnői  tevékenység  szakmai  felügyeletét,  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Ajkai  Járási 
Hivatal  Ajkai  Népegészségügyi  Intézete  végzi.  A  védőnői  tanácsadó  helyiségekre  vonatkozó 
működési engedélyek kiadása is az intézet hatásköre. 
Településünkön jelenleg a  tanácsadó  végleges működési engedéllyel rendelkezik.

A  védőnői  munka  alapja:  a  prevenció  –  megelőzés,  módszere  a  gondozás,  amely  személyre 
szabottan történik.
A  magyar  lakosság  egészségi  állapotának,  az  ifjúság  egészségmagatartásának  kedvezőtlen 
tendenciája,  a  gyermekbántalmazási,  elhanyagolási  esetek  számának  növekedése,  a  megelőző 
ellátás folyamatos megújulását, fejlesztését teszi szükségessé. Közös társadalmi érdek és sürgető 
feladat a népesség egészségi állapotának és az ifjúság egészségmagatartásának kedvező irányba 
történő megváltoztatása.
A születésszám országosan csökkenő tendenciát mutat, így a védőnők munkájában egyre nagyobb 
szerepet  kap  az  egészségnevelés,  egészségfejlesztés  (primer  prevenció),  a  betegségek  korai  
felismerése, kiszűrése (szekunder prevenció) és a tartós betegségben szenvedők életminőségének 
a javítása (tercier prevenció). 
A sokrétű, összetett feladatok igénylik a védőnő folyamatos továbbképzését, önképzését.     

év

2008 1 74

2009 1 72

2010 1 65
2011 1 63
2012 1 63

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

védőnői álláshelyek 
száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma



A  védőnői  munkának  fontos  része  és  mutatója,  a  csecsemőhalálozás  csökkentése.  Úrkúton 
csecsemőhalálozás évek óta nem történt. Remélhetőleg ez így is marad.
N  ővédelmi gondozás  

-   Családtervezéssel  kapcsolatos  tanácsadás.  Ennek nagy  jelentősége van,  mert  előfordul  hogy 
fiatalon, meggondolatlanul  vállalnak gyermeket, és sajnos éppen ez az a réteg,  aki  nem veszik  
igénybe  ezt  a  jellegű  szolgáltatást.  Ezért  a  védőnő  már  általános  iskolában  elkezdi  a 
családtervezéssel kapcsolatos ismeretek átadását.
-  Az anyaságra való felkészülés segítése. A gyermekvállalásra való tudatos készülés támogatása.
-  Részvétel a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében. 

Várandós   anyák gondozása  

A  várandósgondozás  célja,  az  állapotos  nő  egészségének  megőrzése,  a  magzat  egészséges 
fejlődésének  elősegítése,  a  veszélyeztetettség  megelőzése,  időben  történő  felismerése  és  a 
szülésre, szoptatásra, csecsemőgondozásra való felkészítés. A védőnő a gondozást, a várandóssal 
egyeztetett várandós gondozási terv alapján végzi, személyre szabottan. Ezt a kismama aláírásával 
elismeri és vállalja, hogy együtt működik. 
Gyermekágyas gondozás

A  szülést  követő,  első  hat  héten  segítségnyújtás  és  tanácsadás  az  egészségi  állapottal,  az 
életmóddal,  szoptatással  és családtervezéssel  kapcsolatban.  Sajnos kedvezőtlen tendencia kezd 
kialakulni a szoptatással kapcsolatban, ugyanis a gyermekágyasok sok esetben már az intézetből 
tápszeres  táplálással  érkeznek haza.  Ezen a téren tehát  rendkívül  megnőtt  a  védőnő feladata,  
hiszen nagyon nehéz visszaállítani a szoptatási kedvet, a tejelválasztást.

A  védőnő  minden fórumot  kihasznál  a  szoptatás  népszerűsítésére,  minden  évben sor  kerül  a 
Szoptatás  Világnapja  alkalmából   ünnepségekre,  amelyen  azokat  az  anyukákat  köszöntik,  akik 
anyatejjel táplálják gyermeküket.
Közösségi egészségnevelés

Az egészségnevelésre, fejlesztésre, a védőnők minden alkalmas lehetőséget megkeresnek. Néhány 
fontosabb a 2011. évről:

• Csecsemőápolási bemutatók a várandós anyák számára, szükség szerint.

• Szülésre, szoptatásra felkészítés a várandós anyák számára, szükség szerint.
• Baba-mama foglalkozás szervezése, aktuális témában kiselőadás tartása.
• Csecsemőgondozási verseny szakmai előkészítésében, lebonyolításában részvétel.
• A Szoptatás  Világnapja alkalmából  községi  rendezvények szervezése, lebonyolítása.     A 

szoptató anyák köszöntése, ünnepi műsor, szakmai előadások.
• Iskolákban,  óvodákban  összevont  szülői  értekezlet  tartása,  az  egészséges  életmód 

népszerűsítéséről, a személyi higiénéről és a szülői felelősségről.

Egyéb feladatok:



• Jelentések készítése a  védőnői  munka minden területéről  az  előírásoknak megfelelően, 
havi rendszerességgel.

• Az  életkorhoz  kötött  kötelező  és  választható  védőoltások,  valamint  a  kampányoltások 
szervezése, lebonyolítása és dokumentálása.

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

Településünkön külön házi gyermekorvosi körzet nincs, ezért ezen ellátás is a felnőtt házi orvos 
körzetben történik.

.  A  gyermekorvosi  szakrendelések  Ajka  városban  vannak,  ahol   főleg  légúti  megbetegedéssel 
keresik  fel  a  szülők és a gyermekek.  Az allergiás  megbetegedések előfordulásának  gyakorisága 
növekedésével  nőtt  a  rhinitis  allergiás  és  aszthmás  betegek  száma.  Őket  az  Ajkai  Gyermek 
Pulmonológia és a Felnőtt Tüdőgondozó és a Megyei Kórház Gyermek Pulmonológiája gondozza. 

A túlzott iskolai terhek miatt a gyerekek sok időt töltenek bezárva, kevés idejük marad a szabad 
levegőn való tartózkodásra. Kikapcsolódásként leginkább a számítógép előtt ülnek, görnyednek ez 
maga után vonja a tartási rendellenességek kialakulását és az elhízást. 

A rendeléseken az orvosok igyekeznek az egészséges életre, életmódra szóló jó tanácsokkal ellátni 
a szülőket, gyermekeket: hogy egy egészségesebb nemzedék nőhessen fel. A VHO mottója szerint: 
„A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába.”
2008. novembere óta minden 2 hó és 2 év közötti gyermek Pneumococcus elleni védőoltást is kap 
ingyenesen, ezt a szülők nagy többség igényelte. 
Az iskolás korúak fogászati szűrése és ellátása szervezett keretek között , valamint visszarendelés 
szerint történik  a fogorvosi körzetben

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

2008 0 16.238 0 0

2009 0 16.555 0 0

2010 0 16.482 0 0
2012 0 15.199 0 0
2013 0 15.642 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Betöltetlen felnőtt háziorvosi 
praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott 
személyek száma

Gyermekorvos által ellátott 
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos által ellátott 
gyerekek száma



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

Ezt  a  szolgáltatást  az  Ajkai  Nevelési  Tanácsadón  keresztül  vehetik  igénybe  a  szülők,  illetve 
gyermekeik.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év bölcsődék száma

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

bölcsődébe beírt gyermekek 
száma

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló szülő)

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0
2011 0 0
2012 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

családi napköziben engedélyezett 
férőhelyek száma

családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma



d) gyermekjóléti alapellátás

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A Gyermekjóléti Szolgálata 2008. január 1-jétől a Térségi Családsegítő és Gondozási  Központon 
keresztül, majd 2013. január 1. napjától  a Térségi Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálaton át,  
társult formában kerülnek elvégzése a feladatok. 
Úrkúton  a  Térségi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  egy  fő  családgondozója  látja  el   a 
gyermekjóléti szolgálat feladataitl.

A gyermekjóléti szolgálat célja:

Annak  elősegítése,  hogy  a  gyermek  ellátása,  nevelése  családi  (oltalmat  nyújtó)  környezetben 
történjen és  megelőzze  a gyermek kiemelését  a  családból,  valamint  megelőzze,  elhárítsa vagy 
enyhítse  azokat  a  gyermekre  ható  károsodásokat,  amelyek  egészséges  személyiségfejlődését 
zavarják,  vagy  meggátolják.  Segítse  azoknak  a  pozitív  hatásoknak  az  érvényesülését,  amelyek 
hozzájárulnak  a  gyermek  társadalmilag  is  értékes  képességeinek  kibontakoztatásához  és 
kifejlesztéséhez.

A gyermekjóléti szolgálat feladata:
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
• a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
• a gyermek testi- lelki egészségének, családban nevelésének elősegítése,
• a családból kiemelt gyermek zökkenőmentes visszahelyezése az otthonába,
• tájékoztatni  a  gyermeket,  ill.  a  szülőt  azokról  a  társadalmi  normákról,  jogokról, 

kötelességekről,  amelyek  összefüggésben  állnak  a  gyermekek  testi-,  lelki-,  értelmi 
fejlődésével,

• a támogatáshoz való hozzájutás segítése keretében a gyermekjóléti szolgálat felkészíti  a  
családot a támogatás igénylésére és célszerű felhasználására,

• segítséget nyújt a gyermek kérelmének előterjesztéséhez,
• szükség esetén felveszi  a  kapcsolatot  az  illetékes  hatósággal  és  tájékoztatja  a  gyermek 

szükségleteiről,

• minden esetben feladat, a gyermeki jogok tiszteletben tartása.

Az ellátottak köre:

A település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező

-  magyar állampolgárságú,
-  állandó tartózkodásra jogosító személy igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,
- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekek és fiatal felnőttek, 
   valamint szüleik,
- a nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés  
  elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.



A Gyermekjóléti Szolgálat területi irodájának címe: 8400 Ajka, Móra F. u. 7.
A  Gyermekjóléti  Szolgálat  Úrkúti  telephelyének  cím:  8409  Úrkút,  Rákóczi  u  45..

A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2011. évben:

e) gyermekvédelem

A családgondozás a gyermekjóléti szolgálatnál a veszélyeztető okok kialakulásának megelőzésére, 
a  veszélyeztetettség  megszüntetésére  irányul,  a  gyermek  családban  történő  nevelkedését,  a 
családból kiemelt gyermek visszahelyezését segíti elő.

A  gyermekjóléti  szolgálat  alapvető  feladata  az  észlelő  és  jelzőrendszer  működtetése,  amely 
lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését.
A jelzőrendszer tagjai mindennapi kapcsolatban állnak a potenciális kliensekkel, első kézből szerzik 
benyomásaikat  a  gyermekek  helyzetéről.  Segítségükkel  tudunk  információhoz  jutni  az  általunk 
még  nem  ismert  családokról.  A  település  életének  figyelemmel  kísérése  nem képzelhető  el  a 
jelzőrendszer közreműködése nélkül.

A jelzőrendszer tagjai:

• a védőnő, orvos,
• a jegyző
• az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei,
• a Családsegítő Szolgálat családgondozója,
• Rendőrség munkatársai,

• az Alapítványok, valamint 

• más civil szervezetek.
A  gyermekjóléti  szolgálat  a  gyermek  veszélyeztetettségével  kapcsolatos  jelzést  fogadja  és  a 
probléma jellegéhez a veszélyeztetettség mértékéhez a család szükségleteihez igazodó intézkedést 
tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. 
A  jelzőrendszer  együttműködésének  elősegítése,  tevékenységük  összehangolása  érdekében  a 
gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. 

Ennek három speciális formája van: 
• Esetkonferencia – egy adott család ügyében az érintett szakemberek bevonásával tartott 

megbeszélés.
• Estkonzultáció – egy adott család ügyében egy-egy társintézmény szakemberével tartott 

megbeszélés.
• Szakmaközi  megbeszélés –  a  gyermekjóléti  szolgálat  és  a  szakmák  képviselői  közötti 

szakmai megbeszélés, előre meghatározott témakörben.

Az  esetkonzultációkat  a  védelembe  vételi  eljárásokat  megelőzően  illetve  a  családgondozás 
folyamán felmerülő problémák és az elért eredmények megbeszélése kapcsán tartanak.
A gyermeket érintő információk cseréje, a feladatok meghatározása,  elosztása,  a kitűzött célok 
megvalósulásának értékelése folyamatos az érintett szakemberek között.

A korábbi években a jelzőrendszeri tagokkal kialakult, jól működő, személyes munkakapcsolat a 
2012-es évben is megmaradt.. A családgondozó a jelzőrendszeri tagokkal napi kapcsolatban áll. Jó 



a  kapcsolat  a  jegyzővel,  az  oktatási-nevelési  intézmények  gyermekvédelmi  felelőseivel  és  a 
védőnővel. A gondozott gyermekek döntő többsége ebből a korosztályból kerül ki. 
A jelzések írásos formában „Esetjelző adatlap” használatával jutnak el a családgonozóhoz.
.  A  gyermekjóléti  szolgálat  igyekszik  minden  esetben  írásban  visszajelezni  a  megtett 
intézkedésekről.

                                                
A 0-6. éves korú    gyermekeket nevel  ő családoknál a következő problémák fordultak elő:    szülői 
elhanyagolás  (gondozatlanság),  nem  megfelelő  lakáskörülmények,  szülők  munkanélkülisége  és 
ennek  következtében  fellépő  anyagi  problémák,  a  szülők  gyermekgondozási  tapasztalatainak 
hiánya, szülők közötti konfliktus.

A  7-14.  éves  korosztályt  veszélyeztet  ő  tényezők:   magatartásprobléma  (közösségbe  való 
beilleszkedési nehézség, csavargás), iskolai hiányzás, lelki-mentális problémák,.

A 15-18. éves fiatalkorúak körében a f  őbb problém:   igazolatlan hiányzás.

A  védőnő,  az  óvoda,  az  iskola  gyermek-és  ifjúságvédelmi  felelősei  a  probléma felismerése  és 
feltárása  után,  igyekeznek  azt  helyben  megoldani  (családlátogatás,  elbeszélgetés  a  szülővel, 
gyermekkel,  stb.).  Ennek  eredménytelensége,  illetve  hatékonyabbá  tétele  érdekében  jelzéssel 
élnek  a  gyermekjóléti  szolgálat  felé.  A  szolgálat  családgondozója  és  a  gyermekkel  foglalkozó 
szakemberek  a  veszélyeztetettség  megszüntetése  érdekében  közös  megoldási  lehetőségeket 
dolgoznak ki. 

A családlátogatások alkalmával beszélnek a szülőknek az egészséges táplálkozásról, a dohányzás 
káros hatásairól, a higiéniáról, az öltözködésről, a tisztálkodásról. Az óvodába, iskolába kerülést 
megelőzően felkészítik a szülőket az intézmények követelményeire (pl.: mit kell tudni egy három 
éves gyermeknek ahhoz, hogy az óvodai életre alkalmas legyen).
Az óvoda gyermek-és ifjúságvédelmi felelősétől jelzés nem érkezett a gyermekek elhanyagoltsága, 
nem  megfelelő  személyi  higiéniája  miatt.  Fontosnak  tartják  a  családdal  való  szoros 
együttműködést.  Családlátogatásokat  csak azokban a családokban végeznek,  ahol  komolyabb a 
probléma, egyébként az óvodában tartják a kapcsolatot a szülőkkel. Tapasztalataik szerint az itt élő 
gyermekek hátrányos  helyzetének elsődleges  oka  anyagi  eredetű,  de a  szülők  alacsony iskolai  
végzettsége is  kiváltó ok lehet. Hiányoznak az otthoni játékok, a koruknak megfelelő mesekönyv, a 
foglalkozás hiánya. Ezeket a hátrányokat igyekeznek az óvodapedagógusok csökkenteni, amelynek 
feltétele  a  rendszeres  óvodába  járás  biztosítása.  A  hátrányos  helyzetű,  fejlődésben  lemaradt 
gyermekek felzárkóztatása céljából differenciált foglalkozásokat tartanak, játékos formában. 
Szabadidős programokat szerveznek a gyermekek számára: színházi előadásokat, kirándulásokat.

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a gyermekjóléti 
szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében támogatja a gyermekeket az őket 
veszélyeztető körülmények elhárításában, személyiségük helyes irányú fejlődésében.  
Segíti a szülőket a gyermekek gondozásában, ellátásuk megszervezésében, a családban jelentkező 
működési zavarok megszüntetésében. 
Kezdeményezi és a gyermekeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és 
más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.



Alapellátás és védelembe vétel során minden esetben a szülővel és a gyermekkel együttműködve 
egyéni  gondozási-nevelési  terv  készül.  A  gondozott  családoknál  minden  esetben  vezetik  a 
rendeletben meghatározott  adatlapokat.  Szükség szerint  –  de legalább  havi  egy  alkalommal  – 
látogatja  a  gondozott  családokat.  2012-ben  20.  gondozott  gyermek  esetében  161. 
családlátogatásra  került  sor,  12  család  esetében. Szakmai  tanácsokkal,  életvezetési  minták 
nyújtásával  segíti  őket.  Sok  esetben  került  sor  információnyújtásra, tanácsadásra,  segítő 
beszélgetésre,  hivatalos  ügyekben közreműködésre. A  családlátogatások  során  szerzett 
tapasztalatait az egyéni dokumentációban rögzíti. 

A  gondozott  gyermekek  szülei  bizalommal  fordulnak  hozzája.   Leggyakrabban  a  villany  és 
gázszámla tartozások rendezéséhez és a családtámogatási, továbbá szociális ellátások igényléséhez 
kérik segítségét. 

A  védelembe vétel  alatti  családgondozás  alapjaiban  nem  különbözik  egy  alapellátásban  lévő 
családgondozástól, de kívülről, a hatóság részéről ellenőrzött kapcsolat van a családgondozó és a 
család között.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Krízishelyzetbe  kerül  személyek  vagy  családok  a  helyzet  megoldásában  a  gyermekvédelmi 
jelzőrendszer tagjaihoz fordulhatnak, akik rendelkeznek a megfelelő kompetenciával ahhoz, hogy a 
krízishelyzetben  lévő  a  jogszabályok  által  elérhető  megfelelő  segítségben  részesüljön  (  jogi 
tanácsadás,  pszichológiai  segítség,  lelki  támogatás,  mediáció,  segítő szervezetek  felkutatása),  a 
helyi  önkormányzat  szociális  ellátásokról  szóló rendelete szerint eseti  jellegű anyagi  segítséget 
nyújt.   

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Gyermekek napközbeni ellátása:

A gyermekek napközbeni ellátása Úrkúton az óvodában, az iskolai napköziben és lehetőség szerint 
nyári napköziben valósul meg.

Az általános iskolákban a napközis ellátás az alsó tagozatos tanulók számára biztosított, a felsős 
tanulók menzai,  ellátást igényelhetnek.

Egészségfejlesztési,  sport-,  szabadidős  és  szünidős  programokhoz  való  hozzáférés  a  helyi 
lehetőségekhez mérten biztosított. A település rendelkezik sportcsarnokkal,  futballpályával, ahol 
a szabadidős sporttevékenységek is  megtarthatóak a tornaórákon kívül. 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv

Önkormányzatunk a gyermekétkeztetést az önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti Napközi 
Otthonos Óvoda konyháján keresztül biztosítja az óvodásoknak, az általános iskolai tanulóknak.

Kedvezményben részesülő tanulók megoszlása:  

Nyári 
gyermekétkeztetés
ben részesülők (fő)

50%-os 
kedvezményes 

étkezésre 
jogosultak (fő)

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma(fő)

2008 9 12 17



2009 14 13 20
2010 15 12 28
2011 0 11 28

2012 0 16 27
     
Önkormányzatunk 2012-ben nem élt a nyári gyermekétkeztetés pályázati lehetőségével, mert az 
Önkormányzat  nem tudta biztosítani a jogszabályban előírtakat. 

Ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek , 
illetve a tartósan betegek kapnak. 

i) hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  

Hátrányos  megkülönböztetésre,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértésére  a 
szolgáltatások nyújtásakor  nem rendelkezik az önkormányzat adatokkal.

j) pozitív  diszkrimináció  (hátránykompenzáló  juttatások,  szolgáltatások)  az  ellátórendszerek 
keretein belül

A  karitatív  szervezetek  adományait a  rászoruló  családok  kapják.   A  gyűjtést  a  vöröskereszt,  a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat  végzik, az elosztás pedig az önkormányzat nyilvántartása 
alapján,  rászorultsági  alapon  történik.  Ún.  „krízis  csomag”  kialakításával  tudnak  a  szervezetek 
sürgős esetben segíteni.

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

a) a  hátrányos,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  valamint  sajátos  nevelési  igényű  és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében a Nevelési Tanácsadó szakemberei  vesznek 
részt a probléma-típusuknak megfelelően.



4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

db

Az óvoda telephelyeinek száma 1

Hány településről járnak be a gyermekek 0

Óvodai férőhelyek száma 75
Óvodai csoportok száma 3
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 05.30-16.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
1 hó

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma 6 0
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 0

Gyógypedagógusok létszáma

0 0

Dajka/gondozónő
3 0

Kisegítő személyzet 3 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG



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

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

tanév
napközis tanulók száma

fő fő fő fő %

2010/2011 73 70 143 34 23,8%

2011/2012 74 67 141 46 32,6%

2012/2013 88 71 159 56 35,2%
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma

általános iskolások 
száma

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

2008 69 3 75 1 69 0

2009 71 3 75 1 71 0

2010 62 3 75 1 62 0
2011 69 3 75 1 58 0

2012 67 3 75 1 56 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

3-6 éves korú 
gyermekek száma

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma

óvodai 
férőhelyek 

száma

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma

óvodába beírt 
gyermekek 

száma

óvodai 
gyógypedagógia

i csoportok 
száma



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

Hátrányos  megkülönböztetés  és  jogellenes  elkülönítés  az  oktatás,  képzés  területén,  az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció településünkön nem fordult elő.

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

Településünkön egy általános iskola van. Az oktatás feltételeiben az úrkúti általános iskola és más 
általános iskola között nincs jelentős különbség. Úrkút Község Önkormányzata mindent megtett 

azért, hogy az esélyt mindenki számára egyformán biztosítsa. Az iskola rendelkezik könyvtárral,  
mindenki számára biztosítva van az informatika alapjainak elsajátítását, minden általános iskolai 
tanuló nyelvoktatásban részesül. A szabadidő hatékony eltöltése érdekében sok sport és kulturális 
tevékenységet, szakkört kínál az intézmény, a napközit és tanulószobát igénybevevők száma igen 
magas.

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

tanév
általános iskolai osztályok száma

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon összesen db

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási 

helyek száma

5-8 
évfolyamon

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

tanév

fő %

2010/2011 12 100

2011/2012 22 100
2012/2013 15 100

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 
rendszerű oktatásban



e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A  pedagógusok  a  hátrányos  helyzetű  és  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulókkal  külön 
foglalkoznak jobb tanulmányi előmenetelük érdekében.
A  nyolcadik  osztályt  végzett,  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó 
programjába jelentkezőknek többnyire csak elvi támogatást tud biztosítani az önkormányzat. 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok

tanév

2008/2009 19

2009/2010 28

2010/2011 29

2011/2012 25
Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

tanodai 
program 
létszám

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma

tehetséggon
dozó 

program

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma

nyári 
tábor

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma

Alapfokú 
művészetok

tatás

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma



4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A  család  működését  zavaró  és  akadályozó 
okok  közül  a  családok  anyagi,  család 
széteséséből,  a nevelés,  gondozás,  törődés, 
szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség 
megemelkedett.

Szabadidős  programok  szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek működtetése.
A  hátrányos  helyzetű  gyermekekkel  és 
családjukkal  foglalkozó  szakemberek 
továbbképzése  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek  nevelését, 
személyiségfejlesztését,  illetve  a  szülők 
eredményes  bevonását  segítő  ismeretek 
elsajátítása  és  a  kompetenciák  fejlesztése 
érdekében.

Problémát  jelent  az  egységes 
fogalomrendszer hiánya: a gyermekvédelem, 
az egészségügy a „veszélyeztetett gyermek” 
fogalmat  használja,  amelynek  a  megítélése 
számos  szubjektív  elemet  takar,  és  mást 
alkalmaznak köznevelési intézmények.

Rendszeres szakmai találkozók szervezése. 

A  gyermekek  különböző  anyagi  helyzete, 
öltözködésbeli  különbségek  (szerényebb-
szegényesebb  megjelenés  óvodában, 
iskolában)

• Az  óvodai,  iskolai  környezetben  egymás 
elfogadtatása,  gyermekek  szintjén  történő 
megértetéssel, neveléssel, adományozások 

A  hátrányos  és  halmozottan  hátrányos 
gyermekek  étkeztetése  nem  teljesen 
megoldott.

• Minden  érintett  gyermek  vegye  igénybe  a 
kedvezményes étkeztetést, erről az elutasító 
szülőket meg kell győzni 

Érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása A  jelzőrendszer  hatékony  működtetése,  a 
környezet,  elsősorban  a  pedagógusok 
észrevételeinek  azonnali  továbbítása  az 
illetékesek  felé  (Családsegítő  és 
Gyermekjóléti Szolgálat, jegyző) felé

Rendszeres étkezéshez jutás • EU-s  élelmiszer  segélycsomagokra  pályázás, 
segélycsomagok osztása  

Elszegényedés jeleinek  időben  történő 
észrevétele.

• Az  óvodai,  iskolai  odafigyelés,  jelzések 
továbbítása  a  segítséget  nyújtani  tudó 
szervek  felé,  ruhagyűjtés,  adományozások 
megszervezése,  csere-bere  akciók 
szervezése



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

− az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,  
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 
szociális, kulturális jog tekintetében.

− A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szkképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/RK irányelv,

− a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal  és a nőkkel  való egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,

− a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal  és a nőkkel  való egylő bánásmód levének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.

A  Munka  törvénykövéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  12.  §-a  rendelkezik  arról,  hogy  a 
munkaviszonnyal,  így  különösen  a  munka  díjazásával  kapcsolatban  az  egyenlő  bánásmód 
követelményét  meg  kell  tartani.  A  munka  egyenlő  értékének  megállapításánál  különösen  az  
elvégzett  munka  természetét,  minőségét,  mennyiségét,  a  munkakörülményeket,  a  szükséges 
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci  
viszonokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. Megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az 
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Tapasztalatok szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a 
változó képzettségi  követelmények,  a pályakezdők a szakmai  tapasztalat  hiánya,  a gyesen lévő 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
nő férfi összesen nő férfi összesen
fő fő fő fő % fő % fő %

2008 760 716 1476 43 5,7% 51 7,1% 94 6,4%
2009 708 612 1320 66 9,3% 81 13,2% 147 11,1%
2010 696 761 1457 39 5,6% 59 7,8% 98 6,7%
2011 699 753 1452 33 4,7% 34 4,5% 67 4,6%
2012 731 773 1504 35 4,8% 36 4,7% 71 4,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

év 



illetve  a  kisgyermekes  anyukák  a  munkából  való  kiesés  miatt.  A  veszélyeztetett  korcsoportba 
tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.

Foglalkoztatottak  vonatkozásában  a  nők  községünkben  nincsenek  hátrányban,  a  nyilvántartott 
álláskeresők száma a 15-64 év közötti lakónépességhez képest kicsi, és évről évre csökken. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

Telelpülésünkön  nem  indulnak  képzések,  csak  a  közelben  lévő  városokban,  ami  nagyban 
hátráltatja  a  nőket  a  részvételben,  hiszen  az  egész  napos  távollét,  a  család  mindennapjait 
változtatja meg.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Alacsony iskolai végzettséggel elhelyezkedni igen nehéz a nőknek és férfiaknak egyaránt. A legtöbb 
alacsonyan kvalifikált nőt,  szakértelmet nem igénylő munkakörben foglalkoztatják.  Ilyen jellegű 
munkahelyek a környező városokban és községünkben is találhatók.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

A  nők  munkaerő-piaci  hátrányos  megkülönböztetése  nehezen  vizsgálható  jelenség. 
Megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor, az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy  
az előmeneteli lehetőségek szűkösségében. 

A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő 
bért kapjon. A két nemet az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlő bánásmód is  
megilleti. 

Arra vonatkozó adat nincs, hogy a nők hátrányosan lennének megkülönböztetve a foglalkoztatás 
területén, így ez a probléma vélhetően nem releváns.

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  nők  munkaerő-piaci  elhelyezkedése  szempontjából  lényeges  a  gyermekek  számára  nyújtott 
napközbeni  ellátásokhoz  történő  hozzáférés.  Az  óvoda  a  gyermek  három  éves  korától  a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Nyitvatartási ideje alkalmazkodik a korán munkát 
kezdő  anyák  gyermekeinek,  bár  községünkben  ez  nem  jelent  gondot,  90  %-ban  családtag 
segítségét veszik igénybe a szülők. 2013. szeptember 1-jétől az általános iskolában 16 óráig kell 
megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. Mindez megfelelő háttér ahhoz, hogy a 
GYES, GYED lejára után a nők vissza tudjanak menni dolgozni. 
A helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermeket vállaló nők a gyermekgondozás időszakának 
lejárta után munkába tudnak állni.
A környező munkahelyekről  azonban általánosan elmondható,  hogy nem család barátok,  mivel 
elvárják, hogy a munkavállaló nők a maximumot teljesítsék, nem igazán veszik figyelelmbe, hogy 
milyen családi problémával kell még a nőknek megbírkózniuk.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A gyermekvállalás területén a Védőnői Szolgálat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyújt  
segítséget az édesanyáknak. 

A  védőnő kulcsszerepet  tölt  be a  nő,-  anya,  csecsemő gyermek,  ifjúság  és  családvédelemben. 
Tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya illetve 0-6 éves 



korú gyermek él.  A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl  a család és a  
körzet többi nő tagjára is. 

Az  egészségesebb  életmód  megvalósulása  érdekében  a  védőnő  kiemelten  foglalkozik  a 
családtervezéssel, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést, közreműködik a betegségek 
megelőzésében.

Mindezeket  családlátogatással,  baba-mama  klub  szervezésével,  és  egyéb  felvilágosító 
tanácsadásokkal valósítja meg.

A  Gyermekjóléti  Szolgálat  hozzájárul  a  gyermek  egészséges  fejlődéséhez,  jólétéhez,  családban 
történő  nevelkedésének  elősegítéséhez.  A  segítségnyújtás  főbb  formái  között  információ 
közvetaíítés,  tanácsadás,  ügyintézés,  érdekvédelem,  mentális  gondozás,  életviteli  tanácsadás 
szerepel.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Jellemzően  az  erőszak  nagy  része  a  családban  marad,  hiszen  a  nőket  érő  erőszakos 
cselekedetekre nem mindig derül fény. A zaklatás,  szexuális vagy családon belüli  erőszak miatt 
történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számától.

A családon belüli  erőszak  esetén alkalmazható  legfontosabb rendelkezéseket a  hozzátartozók 
közötti  erőszak  miatt  alkalmazható  távoltartásról  szóló  2009.  évi  LXXII.  Törvény  és  a  Büntető 
Törvénykönyv tartalmazza.

A bántalmazott nők a rendőrség mellett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól kérhetnek 
tájékoztatást,  segítséget.  Tájékozodhatnak  arról,  hogy  hová  fordulhatnak  segítségért,  hol 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év védőnők száma

2008 1 74 74
2009 1 72 72
2010 1 65 65
2011 1 63 63
2012 1 60 60

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0-3 év közötti 
gyermekek száma

átlagos gyermekszám 
védőnőnként



működnek  anya-gyermek  otthonok,  mik  a  felvétel  feltételei.  Plakátokon,  felhívásokban 
tájékoztatják a nőket jogaikról, az elérhető segytségről.

5.5  Krízishelyzetben  igénybe  vehető  szolgáltatások  (pl.  anyaotthon,  családok  átmeneti 
otthona)

Településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. A településen 
nővédelmi szakellátások nem találhatók.  A krízishelyzetbe került nők megsegítése a családsegítő 
szolgálat keretében történik, ahol megteszik a szükséges lépéseket.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Az Alaptörvény XV. cikke kimondja, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak. Ez alapján vizsgálható,  
hogy a helyi közéletben a nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági szociális, kulturális jog 
tekintetében érvényesülnek-e.  A nők részvételére a közéletben szükség van,  mert ez szolgálja 
leginkább a közös érdekeket.

Úrkút községben az intézményvezetők nők, a képviselő-testületi tagok 80 %-a szintén nő.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések

Nincsenek  olyan  jellegű  társadalmi  problémák,  amelyek  kizárólag  a  nőket  érintik,  a  felmerülő 
gondok a település valamennyi lakosát érintik. (munkanélküliség, alacsony iskolázottság, alacsony 
jövedelmek stb.) 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Kevés adat áll rendelkezésre a nők 
foglalkoztatásáról, munkaerő-piaci helyzetéről, 

nehéz az adatgyűjtés

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása

Egy vagy több gyermeket egydül nevelő szülők 
elszegényesedésének kockázata

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások körének 

kialakítása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Az idős  emberek érdekében szeretnénk elérni,  azt,  hogy  minél  tovább maradhassanak  a saját 
megszkott környezetükben, élehessenek teljes életet. Törekvésünk, hogy személyes gondoskodás 



során a rászorulók családi  kapcsolatait,  egészészségi  állapotát  figyelembe véve lássuk el  magas 
szakmai színvonalon munkánkat.
Úrkút Község Önkormányzata évek óta kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű idősbarát politika 
kialakítását.  Ennek  érdekében  különös  figyelemmel  kezeljük  az  idős  lakossággal  történő 
együttműködést,  az  időskorú  emberek  életkörülményeinek  figyelemmel  kísérését,  az  idősek 
aktivitásának megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodást.

Célunk,  hogy minél  több idős kapcsolódjon be a közéletbe,  és minél  többen vegyenek részt a 
programokban.
Eddig öt alkalommal rendeztük meg az idősek napját önkormányzati szinten, melyen jelentősen 
képviseltette magát az idősebb korosztály.

Az alábbi táblázat azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési  
indexet úgy számoljuk ki, hogy a 65 év felelttieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt mgszorozzuk  
százzal. Ez az index megmutatja, hogy Úrkút telelpülés népességére mi a jellemző. Mivel az index 
100 felett van, látható, hogy a 65 év felettiek többen vannak és a település elöregedő. Ezért is van  
szükség az idősek fokozottabb ellátására. 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai  
trendek stb.)

A 60 év felettiek számarányát vizsgálva az tapasztalható, hogy  magasabb az időskorú nők száma.  
2012-ben is  275 fő a női lakosok és 181 a férfi lakosok száma. Ez 94 fős látszámkülönbséget jelent  
a nők javára. Sok tehát az egyedülálló, főként özvegy nő. 

3. számú táblázat - Öregedési index

2001 314 336 93,5%
2008 331 298 111,1%
2009 345 290 119,0%
2010 342 280 122,1%
2011 338 269 125,7%
2012 333 273 122,0%
2013 312 256 121,9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

65 év feletti állandó lakosok 
száma (fő)

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő)

Öregedési index 
(%)



A  nyugdíjban,  nyugdíjszerű  ellátásban  részesülők  vonatkozásában  az  alábbi  jogszabályi 
rendelkezések irányadók:
A  társadalo,biztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  értelmében  a  kötelelző 
társadalombiztosításinyugdíjrendszer

1. saját jogú; és
2. hozzátartozói

nyugellátásokat biztosít.

A saját jogú nyugellátások körébe tartoziik: az öregségi nyugdíj és a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 
       1. az özvegyi nyugdíj

2. az árvaellátás
3. a szülői nyugdíj
4.  baleseti hozzátartozói nyugellátásokat 
5. özvegyi nyugdíj

Az  időskorúak szociális  ellátásáról  a  Térségi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  –  társulás  
keretében - gondoskodik. A házi segítség nyújtást,  a szociális étkeztetést is a Szociális igazgatásról  
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény nevesítette és tette az önkormányzatok számára 
kötelező feladattá.  A szociális szolgáltatásokat és ellátásokat differenciáltan kell nyújtani  annak 
érdekében,  hogy  mindenki  olyan  szolgáltatásban  és  ellátásban  részesüljön,  amit  szükségeletei 
indokolnak. 
A  házi  segítségnyújtás  célja,   az  egészségi  állapotuk  miatt  önmguk  ellátására  nem  vagy  csak 
részben  képes  személyek  lakókörnyezetében,  önálló  életvitelel  megtartásában  való 
közreműködés. A házi gondozás a koruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,  
önellátásra képtelen személyek számára biztosít fizikai ellátást, mentális gondozást, egészségügyi  
ellátást.
A szociális étkeztetés azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről történő gondoskodás,  akik azt önmaguknak illetve önmaguk és eltartottjaik részére 
tartósan  vagy  átmeneti  jelleggel  nem képesek biztosítani,  ideértve azokat  is,  akik  kkoruk vagy 
egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gonoskodni. A feladat ellátást az  
intzmény napi egyszeri meleg étkezés biztosításával végzi.

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év összes nyugdíjas

2008 271 375 646
2009 270 370 640
2010 269 361 630
2011 265 368 633

Forrás: TeIR, KSH Tstar

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma



6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Néhány idős ember, aki egészséges, szívesen végezne jövedelmkiegészítő tevékenységet, de sem 
a  versenyszférában  sem  a  reálszférában  nem  jellemző  településünkön  a  nyugdíjasok 
foglalkoztatása.   Hozzá  kell  tenni,  hogy  az  időskorúak  foglalkoztatottságával  kapcsolatban 
nincsenek pontos adatok

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

Településünkön  nincs  elegendő  munkahely  a  fiatalok  számára  sem,  így  a  nyugdíjasok 
foglalkoztatására sincs lehetőség.

A nyugdíjasok nagy része helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szákebb 
családjuk  számára  zöldséget  termesztenek,  kisállatokat  tenyésztenek,  így  az  időskor  is  aktívan 
telik.

A tevékeny időskor pl. élethosszig tartó tanulás nem jellemző.

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő fő %
2008 364 0 0%
2009 362 0 0%
2010 359 0 0%
2011 363 0 0%
2012 352 0 0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar



 Nincs hivatalos adat a kérdéssel kapcsolatban.

6.3  A  közszolgáltatásokhoz,  közösségi  közlekedéshez,  információhoz  és  a  közösségi  élet 
gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével  az állam és a települési  önkormányzat segísget 
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában,  valamint  egészészségii  állapotukból,  mentális  állapotukból  vagy  más  okból 
származó problémáik megoldásában.
A házi segítségnyújtás keretében a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gondoskodik 
azokról  az  időskorú  személyekről,  akik  önmaguk  ellátásra  nem képesek,  illetve  azkról,  akik  az 
egészésgi  állapotuk  miatt  erre  rászorulnak,  ezt  az  ellátási  formát  igénylik,  illetve  bentlakásos 
intézményi lehelyzésre várakoznak.
Az étkeztetés keretében gondoskodunk azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri 
meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani. Étkeztetésben részesül az az igénylő is, aki kora vagy egészségi állapota  
miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.
Az  idősek  egészségügyi  ellátásához  való  hozzáfáráse  az  egészségügyi  ellátórendszeren  belül 
biztosított. Az egészségügyi alapellátást egy háriorvos és egy fogszakorvos látja el a telelpülésen.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A  kulturális,  közművelődési  szolgáltatásokhoz  való  hozzáfárást  a  telelpülésen  a  Könyvtár  és 
Közösségi  ház  biztosítja.  A  Közösségi  ház  ad  helyet  a  hosszú  évek  óta  működő  –  önkéntesen 
szerveződött – Nyugdíjas Klub részére, ahol rendszeresen tartanak összejöveteleket. A klub tagjai  
rendszeresen fellépnek a különböző rendezvényeken, évente többször kirándulásokat szerveznek, 
a különböző ünnepnapokhoz kapcsolódóan ünnepségeket rendeznek.

c) idősek informatikai jártassága

Erre  vonatkozó  információ  nem  áll  rendelkezésre.   A  közösségi  házban  lehetőség  van 
számítógépes  hozzáféréshez,  internet  használathoz,  de  a  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  aki 
érdeklődik az informatika iránt, az a család segítségét veszi igénybe.

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

Az idős életkorral járó sajátosság leginkább a betegségek megjelenése melyekről a háziorvos a 
rendelés  keretein  belül  tájékoztatja  a  pácienseket.  Településünkön  több  előadásra  és  több 
ingyenes szűrésre lenne szükség e támával kapcsolatban, hogy az idős emberek tájékozódhassanak 
a  betegségek kialakulásáról,  okairól,  a  kezelések  módjáról,  életminőségük fenntartása,  javítása 
érdedében. A szűrővizsgálatokra a betegségek megelőzése szempontjából lenne fontos szerepe.



6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Nagy a veszélye a településen az idősek 
elszigetelődésének.

Minél több program szervezése az idősek részére, 
illetve az idősek aktív bevonásával

Magas az egyedül élők aránya, érdekükben 
nem működik hatákonyan a közösség

Adatbázis kialalkítása, folyamatos frissítése, 
különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

(egyedülélő) lakosokra

Ritka a településen az idős embereket célzó 
szűrővizsgálat és tájékoztatás a betegségek 

megelőzéséről, kialakulásáról 

Több szűrővizsgálat, előadás szervezése, 
tájékoztató nyomtatványok kiadása

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

Fogyatékos  személy: aki  érzékszervi  -  így  különösen  látás-,  hallásszervi,  mozgásszervi,  értelmi 
képességeit  jelentős  mértékben vagy egyáltalán  nem birtokolja,  illetőleg a  kommunikációjában 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

év megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma

2008 25

2009 20

2010 21
Forrás: TeIR, KSH Tstar



számottevően korlátozott,  és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi  életben való aktív 
részvétel során. 
A Fogyatékossággal  élő személyek jogairól  szóló egyezmény és az  ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden 
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely 
számos  egyéb  akadállyal  együtt  korlátozhatja  az  adott  személy  teljes,  hatékony  és  másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását.

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé 
tartoznak, hiszen a fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját egészségi 
állapota,  hanem  a  társadalmi  előítéletek,  valamint  az  akadálymentesség  hiánya  is  jelentősen 
nehezíti. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint több mint 561 ezer fogyatékossággal élő ember él 
Magyarországon, vagyis a fogyatékkal élők a népesség több mint 5,6 %-át teszik ki. A népesség 
fogyatékosság-típus  szerinti  megoszlását  vizsgálva  elmondhatjuk,  hogy  a  legjelentősebb  a 
mozgáskorlátozottak aránya, őket követik a látássérültek és a hallássérültek, majd pedig az értelmi 
fogyatékosok. 

Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre 
olyan mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal 
élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A csoport esélyegyenlőségének 
megteremtése érdekében a jövőben szükségesnek látjuk egy olyan átfogó felmérés elvégzése, 
amelyből kitűnik a településen fogyatékossággal élő személyek száma, jellemzői, problémái. 
Ezt követően feladatunk olyan környezet működtetése, hogy a fogyatékossággal élő 
személyek is egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi élet valamennyi területén.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás)

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 
védett foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben 
a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költégek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 
Ha a fogyatékos személy fogalalkztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 
úgy  számára  speciális  munkahelyek  működtetésével  a  munkához  való  jogát  lehetőség  szerint 
biztosítani kell. A védett munkahelyet a közpnti költségvetés noramatív támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a.) a nemzeti jog szerint fogyatékonak elismert, vagy
b.) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszihológiai károsodásban szenve.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a.) rehabilitációs ellátásban részesül,
b.)  aki  2011.  december  31-én  III.  csoportos  rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B.§)

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges  akadálymentesítés,  nem  biztosítottak  különleges  eszközök  és  feltételek.  Nem 



rendelkeznek  olyan  foglalkoztatási  szakemberrel,  aki  a  fogyatékos  személy  állapotának 
ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Nincs képzett szakember, aki a  
munkahelyi  beszoktatást  kísérje,  ezért  a  sikertelen  beszoktatás  következménye  a  fogyatékos 
munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása.

Telelpülésünkön egy olyan  munkahely  van,  ahol  megváltozott  munkaképességű  személyeket 
foglalkoztatnak.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Erre vonatkozó adat és információ nem áll rendelkezésre.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek a településen.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A fogyatékkal élő személyek a községben pénzbeli ellátást és természetbeni ellátást ilyen címen 
nem  igényeltek.  Az  önkormányzat  nem  tartja  nyilván,  hogy  a  pénzbeli  illetve  természetbeni 
ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. Egyes 
ellátási formáknál orvosi igazolás becsatolása a kötelező, de itt az ápolási és gondozási szükséglet 
mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis, vagy a fogyatékosság. Egyes ellátási formáknál a Magyar 
Államkincstár a folyósító szerv, ezért kizárólag személyes információval bírható a településen élő 
fogyatékos személyek köre, és életkörülménye.

A  2013.  évben  bekövetkezett  jogszabályi  változások  miatt  csökkent  e  személyek  ellátása. 
Szigorodtak  a  közlekedési  kedvezmények,  a  gépjármű  adókedvezmények  és  a  munkaképesség 
csökkenésének megállapítására vonakozó rendelkezések is. A fenti szigorítások miatt nem lehet 
hagyatkozni a rendelkezésre álló nyilvántartásokra, hisz azok már nem a valós helyzetet mutatják.

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

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

A  Polgármesteri  Hivatal,  a  Közösségi  Ház,  az  egészségüyi  intézmények,  az  iskola  és  az  óvoda 
épületében  a  mozgásukban  akadályozottak,  vagyis  az  idősek,  nők,  és  gyermekek  számára  az 
akadálymentes közlekedés megoldott. A településen működő egyéb intézmények és vállalkozások 
kezében  lévő  épületek  akadálymentesítettsége  hiányos,  mind  a  mozgáskorlátozottak,  mind  az 
egyéb fogyatékkal élők számára.

b) közszolgáltatásokhoz,  kulturális  és  sportprogramokhoz  való  hozzáférés  lehetőségei,  fizikai, 
információs  és  kommunikációs  akadálymentesítettség,  lakóépületek,  szolgáltató  épületek 
akadálymentesítettsége

A  településen  működő  egyéb  intézmények  és  vállalkozások  kezében  lévő  épületek 
akadálymentesítettsége  hiányos,  mind a  mozgáskorlátozottak,  mind az  egyéb fogyatékkal  élők 
számára.



Hiányosságok  mutatkoznak  az  infokommunikációs  akadálymentesítettség  eszközeit  tekintve, 
(vakbarát  számítógépes  és  egyéb  eszközök,  könnyen  érthető  kommunikáció,  tapintható 
információ,  belső  környezetben  való  tájékozódást  elősegítő  piktogramok,  feliratok)  melyek 
megvalósítása a jövőben fontos célkitűzés kell, hogy legyen.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

A  helyben  lévő  csökkent  munkaképességű  személyeket  foglalkoztató  munkahely 
akadálymentesnek mondható.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

Közigazgatási  területünkön jelenleg –  a  szennyvíz  beruházás  miatt  –  az  utak,  járdák minősége 
erősen kifogásolható, de a munkák befejeztével a teljes helyreállítás várható.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

Településünkön nincsenek ilyen jellegű szolgáltatások.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Fontos cél, a fogyatékkal élők feltétel nélküli elfogadás. Ehhez mérten kell a hátránykompenzáló 
juttatások körét kidolgozni, a szolgáltatásokat bővíteni.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Kevés adat áll rendelkezésre a fogyatékkal élők 
foglalkoztatásáról, munkaerő-piaci helyzetéről, 

nehéz az adatgyűjtés az esélyegyenlőségük 
megvalósulására vonatkozóan

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása

Hiányzó nem megfelelő akadálymentesítettség Pályázati források keresése, az akadálymentesítés 
kialakítása

A fogyatékkal élők visszahúzódottsága, nehezen 
követhetőek a problémáik.

Házi-gondozói szolgálat kiterjesztése

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb 
számban részt vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon



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.)

Az Önkormányzat – lehetőségeihez mérten - támogatja a civil szervezetek munkáját, működését. 
Törekszünk arra, hogy a szervezetekkel partneri viszonyt kialakítva a település életének egyre több 
szegmensébe  vonjuk  be  azokat.  A  jó  együttműködés  következménye,  hogy  az  önkormányzati 
rendezvényeken  részt vesznek ezen szervezetek. 

A  Vöröskereszt  helyi  szervezete  részt  vállal  különösen  a  beteg  és  mélyszegénységben  elő 
gyermekek megsegítésében.

A  Faluvédő  és  Kulturális  Egyesület  célja  a  nemzetiségi  hagyományok  ápolása,  a  természeti 
környezet megóvása, védelme, a községi turizmus kialakítása, ismeretterjesztés, kulturális örökség 
megóvása, az egészséges életmód elősegítése, sport támogatása.

A Hauser Lajos alapítvány célja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, az éves 
iskolai névadó nap megrendezése, az iskola tárgyi felétételeinek javítása.

A  Római  Katolikus  Egyház  a  mélyszegénységben  élők,  a  gyermekek,  a  kisgyermekes  nők,  a 
fogyatékkal élőkkel is foglalkozik rendszeres vagy eseti jelleggel.

A helyi nyugdíjas klubra is lehet számítani a rendezvények támogatásában, lebonyolításában.

b) önkormányzati,  nemzetiségi  önkormányzati,  egyházi  és  civil  szektor  közötti  partnerség 
bemutatása

Az Önkormányzat fokozottabban számít a civilek részvételére, így a községben működő egyház, 
nyugdíjas szervezetek, ifjúsági szervezetek, a vöröskereszt, az alapítványok és egyéb civil segítők 
aktív  közreműködésére,  akik  partnerként  vesznek  részt  a  pályázati  és  egyéb  programok 
megvalósításában  is.  Úrkút  Község  Önkormányzata   kötelező  vagy  vállalt  feladatait  saját 
fenntartású, vagy kistérségi társulásos intézmény útján látja el. 
A  településen működő civil  szervezetek  a fenti  területeket  nem fedik  le  teljes  körűen.  Ezek  a 
szervezetek az alábbiak szerint kategorizálhatók: egyesületek, sportegyesületek,  oktatási-nevelési 
intézmények alapítványai. Az oktatási-nevelési intézmények alapítványainak célja minden esetben 
az intézményi oktatás-nevelés  feltételeinek javítása, az SZJA 1%-ából befolyó bevételekből.
Az önkormányzatok alapvető kötelessége és érdeke,  hogy feladataikat költséghatékony módon 
oldják  meg,  részben,  mert  közpénzek  felhasználásáról  van  szó,  részben  pedig  e  feladatok 
rendszerint  alulfinanszírozottak.  Ez  utóbbi  olyan  megoldások  keresésére  ösztönzi  az 
önkormányzatot, melyek lehetőség szerint minimális költségvetési forrás lekötésével megfelelően 
biztosítják  az  ellátást.  Az  együttműködés  egyik  lehetséges  formája  a  feladatmegosztás.  Az 
önkormányzat  saját  forrásai  és  kapacitásuk  kiegészítésére,  a  rugalmasság  és  a  szaktudás 
bővítésére  keresi  az  együttműködés  lehetőségeit  a  kultúra,  sport-  és  szabadidő,  oktatás,  
egészségügy,  szociális  ellátás,  környezetvédelem,  településfejlesztésterületén.
Településünkön csak Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Lásd a 8. a) és b) pontokban.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége



A Német Nemzetiségi Önkormányzati (NNÖ) szívesen vállal szerepet minden, a sváb célcsoportot érintő 
feladat, páályázat megvalósításában, ennek biztosítására együttműködési megállapodás is létrejött a NNÖ 
és Úrkút Község Önkormányzata között. ( A HEP 3.8. pontjában részletesen ismertetésre került.)

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Nincs értékelhető adatunk ezen a területen. Szükséges az adathiány megszüntetése, a megfelelő 
információk megszerzése céljából a kapcsolatok építése.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési,  közművelődési  és  szociális  szakemberek.  Módszere  a  személyes  és  online 
kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd 
program  tervezet  véleményezésére  koncentrálódott.  A  tervezet  az  önkormányzat  hivatalos 
honlapján,  a  www.urkut.hu  oldalon  közzétételre  kerül,  így  állampolgárok  is  véleményt 
mondhatnak.  A  honlapon  az  elfogadott  dokumentum  hozzáférhető  lesz,  amely  alapján  az 
esélyegyenlőség folyamatokat,  intézkedéseket megismerik és így biztosított  lesz a megvalósítás 
folyamatos ellenőrzés.

A  nyilvánosság  folyamatos  biztosítása  érdekében  kétévente  tájékoztatjuk  a  program 
megvalósításában  elért  eredményekről,  a  monitoring  eredményeiről  a  település  döntéshozóit, 
tisztségviselőit. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormyzat 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.

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.

Úrkút  község esélyegyenlőségi  helyzetelemzésének  és  programjának  monitoring  vizsgálata  az 
alábbiak szerint történik:

1.) Az  intézmények  kétévente  beszámolóikban  értékelik  az  esélyegyelőségi  program 
megvalósítását.

 Felelős: intézményvezetők 

Határidő: aktuális év augusztus 31., első alkalommal 2015. évben.

2.) A képviselő-testület az intézményi beszámolók alapján kétévente értékelést készít

Felelős: jegyző

Határidő: aktuális év december 31., első alkalommal 2015. évben

3.) Az  értékelést  minden  érintett  intézmény  megkapja,  melyek  fejlesztési  területeit  éves 
tervezésénél figyelmbe veszi.

Felelős: jegyző, intézményvezetők

Határidő: első alkalommal 2015. évben.



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők

Alacsony az aktív korú lakosságon belül 
a foglalkoztatottak aránya,
 az aktív korú lakosságon belül a 21-40 
év  közötti  korú  nyilvántartott 
álláskeresők aránya magas, 

Magas  a  nyilvántartott  álláskeresők 
között  a  legfeljebb  általános  iskolai 
végzettséggel  rendelkező  lakosok 
aránya

• Az  önkormányzat  nyújtson  be 
pályázatot  minden  elérhető 
közfoglalkoztatási pályázatra.

•  Mezőgazdasági  képzés(ek)   és 
piacképes  szakmákra  átképzés(ek) 
szervezése az álláskeresők álláskeresési 
esélyeinek  növelése  érdekében.  Az 
önkormányzat  nyújtson  be  pályázatot 
tapasztalatszerzési  célzattal  kiírt 
közfoglalkoztatási pályázatra. Általános 
Iskola felőttképzési program beindítása 
az  alacsony  képzettségű  munkaerő-
piaci  esélyánek  javítására.  Alacsony 
képzettségű  lakosság  speciális 
foglalkoztatási  programjának 
kidolgozása.

Gyermekek A  család  működését  zavaró  és 
akadályozó  okok  közül  a  családok 
anyagi,  család  széteséséből,  a  nevelés, 
gondozás,  törődés,  szeretet  hiányából 
adódó  veszélyeztetettség 
megemelkedett.
Problémát  jelent  az  egységes 
fogalomrendszer  hiánya:  a 
gyermekvédelem,  az  egészségügy  a 
„veszélyeztetett  gyermek”  fogalmat 
használja,  amelynek  a  megítélése 
számos szubjektív elemet takar, és mást 
alkalmaznak köznevelési intézmények.
A  gyermekek  különböző  anyagi 

Szabadidős  programok  szervezése, 
biztonságos,  kulturált  színterek 
működtetése.
A  hátrányos  helyzetű  gyermekekkel  és 
családjukkal  foglalkozó  szakemberek 
továbbképzése  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek  nevelését, 
személyiségfejlesztését,  illetve  a  szülők 
eredményes  bevonását  segítő  ismeretek 
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 
érdekében.
Rendszeres szakmai találkozók szervezése. 

• Az  óvodai,  iskolai  környezetben  egymás 
elfogadtatása,  gyermekek  szintjén 



helyzete,  öltözködésbeli  különbségek 
(szerényebb-szegényesebb  megjelenés 
óvodában, iskolában),
A hátrányos  és  halmozottan  hátrányos 
gyermekek  étkeztetése  nem  teljesen 
megoldott.
Érzelmi,  és  testi  bántalmazások 
előfordulása
Rendszeres étkezéshez jutás,
Elszegényedés  jeleinek  időben  történő 
észrevétele.

történő  megértetéssel,  neveléssel, 
adományozások 

• Minden  érintett  gyermek  vegye 
igénybe  a  kedvezményes  étkeztetést, 
erről  az  elutasító  szülőket  meg  kell 
győzni 

• A  jelzőrendszer  hatékony 
működtetése, a környezet,  elsősorban 
a  pedagógusok  észrevételeinek 
azonnali továbbítása az illetékesek felé 
(Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat, jegyző) felé

• EU-s  élelmiszer  segélycsomagokra 
pályázás, segélycsomagok osztása  

• Az óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések 
továbbítása a segítséget nyújtani tudó 
szervek  felé,  ruhagyűjtés, 
adományozások megszervezése, csere-
bere akciók szervezése

Idősek

Nagy a veszélye a településen az idősek 
elszigetelődésének.

Magas az egyedül élők aránya, 
érdekükben nem működik hatákonyan a 

közösség
Ritka a településen az idős embereket 
célzó szűrővizsgálat és tájékoztatás a 

betegségek megelőzéséről, 
kialakulásáról 

Minél több program szervezése az idősek 
részére, illetve az idősek aktív bevonásával

Adatbázis kialalkítása, folyamatos 
frissítése, különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő (egyedülélő) lakosokra
Több szűrővizsgálat, előadás szervezése, 

tájékoztató nyomtatványok kiadása

Nők

Kevés adat áll rendelkezésre a nők 
foglalkoztatásáról, munkaerő-piaci 
helyzetéről, nehéz az adatgyűjtés

Egy vagy több gyermeket egydül nevelő 
szülők elszegényesedésének kockázata

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások 
körének 

kialakítása.

Fogyatékkal 
élők

Kevés adat áll rendelkezésre a 
fogyatékkal élők foglalkoztatásáról, 

munkaerő-piaci helyzetéről, nehéz az 
adatgyűjtés az esélyegyenlőségük 

megvalósulására vonatkozóan
Hiányzó nem megfelelő 
akadálymentesítettség

A fogyatékkal élők visszahúzódottsága, 
nehezen 

követhetőek a problémáik.
Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban 

erősen 

Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása
Pályázati források keresése, az 
akadálymentesítés kialakítása

Házi-gondozói szolgálat kiterjesztése
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb 
számban részt vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon



korlátozott személyek kevésbé veszik 
igénybe. 

Szükséges a támogatásuk a 
szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint
  intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők

Alacsony  foglalkoztatási  esélyek  az 
alacsony  státuszúak  körében,  alacsony 
iskolai  végzettség,  a  szekképzettség 
hiánya, eladósodás

Önkormányzat, Munkaügyi Központ,
Felelős:

Gyermekek
A HH-ás és HHH-ás gyermekek   érzelmi 
családi hátterének megerősítése, szülők 
foglalkoztatási esélyének növelése

Köznevelési  intézmények,  Gyermekvédelmi 
felelősök,  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat, Önkormányzat
 Felelős: 

Idősek
Magas  az  egyedülélők  aránya. 
Érdekükben  nem  működik  hatékonyan 
a közösségi szolidaritás.

Önkormányzat, civil szervezetek, egészségügyi 
intézmények, 
Felelős:

Nők

A  foglalkoztatott  az  inaktív  és  a 
munkanélküli  nők  főbb  demográfiai 
adatainak áttekintése, oktatási, képzési 
támogatások,  felzárkóztató  képzések 
elősegítése

Munkaügyi  Központ,  Önkormányzat,  civil 
szervezetek 
Felelős: 

Fogyatékkal 
élők

Akadálymentesítés  az  önkormányzati 
intézményekben,  pályázati  források 
figyelemmel  kísérése,  adatbázis 
készítése

Önkormányzat, civil szervezetek
Felelős:

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
A  mélyszegény-ségben  élők  foglalkoztatási  esélyének  növelése,  az 
elsődleges  munkaerőpiacon  való  elhelyzkedésérdekében,  képzések 
segítségével

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A  munkanélkülek  között  jelentős  a  társadalom  hátrányos  helyzetű 
csoporthainak aránya, akik megfeleleő iskolai végzettség és szakképzettség 
hiányában  nem  tudnak  érvényesülni  az  eslődleges  munkaerő-piacon. 
Képzések  biztosításával  az  esélyeik  javulhatnak,  munkaerő-piaci 
integrációjuk elősegíthető.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 

A foglalkoztatottak számának növelése a mélyszegénységben élők körében. - 
Mélyszegénysében élő fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci  esélyegyenlőségének elősegítése szkképzéssel, távmunkára 



rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

való felkészítéssel.

--   Hátrányos  helyzetű  csélcsoportok  képzési  igényeinek  felmérése, 
felzárkóztatás,  pályaorientáció,  munkaerő-piaci  igényeknek  megfelelő 
szakmai képzés, tanácsadás

Rövid távú cél: 1 év 
Kompetenciamérések, (milyen képzésre van szükség, igényfelmérés, melyek 
lehetnek a számításba vehető képző szervek, pályázati források figyelemmel 
kísérése)

Középtávú cél: 3 év
Képzések beindítása

Hosszú távú cél: 6 év
Utánkövetés, elhelyezkedés segítése.

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. Kompetenciafelmérés
2. Pályázati erőforrások felkutatása
3. Képző szervek megkeresése, szerződéskötés
4. Képzések beindítása
5. Utánkövetés
6. Önsegítő csoportok létrehozása

Résztvevők és
felelős

Felelős:

Résztvevők:  önkormányzati  dolgozók,  a  kérdőívet  készítő,  a  kérdőíves 
felmérést végző csoportok, képző szervek

Partnerek

Rövidtáv: Kompetenciamérés, pályázati erőforrások felkutatása- TKKI, kijelölt 
pályázatfigyelő, kérdőívet elkészítő személyek, kijelölt kérdőíves felmérők

Középtáv: Képzések beindításe – képző intézményekben
Hosszútáv:   utánkövetés,  önsegítő  csoportok  létrehozása  –  foglalkoztató 
intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Határidő(k) 
pontokba szedve

Folyamatos – pályázati erőforrásoktól függő

1 év – kompetenciafelmérések
3 év – képzések beindítása
6 év utánkövetés, elhelyezkedés segítése



Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Hátrányos  helyzetűek  munkaerő-piacra  történő  visszajuttatása,alacsony 
végzettségűek  megfelelő  szintre  hozása,  nő  a  szakképzettek  száma,  a 
célcsportok  társadalmi  megbecsülésének  növekedés,   a  megszerzett  tudá 
nemcsak az egyén javára, hanem a település hasznára is fordítható.

Dokumentáltság:  Adatbázis  töltése,  melyből  egyértelműen  látszik  a 
foglalkoztatottak  számának  növekedése,  a  kézettséget  szerzők  számának 
pozitív  irányú  változása.  Kérdőívek,  képzési  szerződések,  adatbázis 
folyamatos vezetése
Fenntarthatóság: megfelelő munkaerő-piaci háttér

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Kockázatok: Pályázati lehetőségek hiánya, kis létszámú igény a képzésekre, a 
hosszú távú foglalkoztatás nem biztosított,

Kockázatcsökkentés  eszközei:  megfelelő  erőforrások,  konkrét  munkaerő-
piaci háttér és igény felkutatása a biztos munkába állás reményében

Szükséges 
erőforrások

Pályázati forrás, humán/emberi erőforrás



Intézkedés címe:
Adósságkezelési  tanácsadás  a  mélyszegénységben  élők  eladósodásának 
kezelése érdekében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A  mélyszegénységben  élő  családokban  nagyon  gyakori  az  eladósodás 
problémája.  Hiteleket  vettek  fel,  melyekt  nem  tudnak  törleszteni, 
rezsitartozásaik vannak, gyakran magánszemélyeknek is tartoznak.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Cél:  A  mélyszegénységben  élő  családok  az  adósságkezelési  tanácsadás 
hatásáráa  jobban  be  tudják  osztani  pénzüket,  bevételeiket,  perspektyvát 
kapnak  arra  vonakozóan,  hogy  hogyan  osszák  be  hatákonyan,  fontossági 
sorrendet  állítva  a  jövedelmüket,  ezáltal  csökkennek  tartozásaik, 
kilátástalanságuk mérséklődik.

Rövid távú cél: 6 hó
Képzsek  nyomon  követése,  pályázati  kiírások  figyelemml  kísérése,  az 
adósságkezelési tanácsadó képzést vállaló szakember kijelölése

Középtávú cél: 1 év
Adósságkezelési tanácsadó szakember képzése, a képzés sikeres elvégzése

hosszú távú cél: 2 év

Az  adósságkezelési  tanácsadás  megkezdése,  alkalmazása  az  azt  igénylő 
családoknál, annak reményében, hogy eladósodottságuk enyhül, mérsékelni 
tudnak  tartozásaikon,  információkat,  stratégiát  kapnak  a  jövedelem 
hatákony elosztásához.

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

1. Kompetenciafelmérések

2. Pályázati  és  anyagi  erőforrások  felkutatása,  képzést  vállaló 
szakember kijelölése

3. képző szervek megkeresée, szerződéskötés
4. adósságkezelési tanácsadás beindítása
5. adóssákezelés eredményének nyomon követése

Résztvevők és
felelős

Felelős:

önkormányzati dolgozók

Partnerek

Rövidtáv:  kijelölt  pályázatfigyelő,  kérdőivet  elkészítő  személyek,  kijelölt 
felmérők

Középtáv: képző intézmények
Hosszútáv: adósságkezelési tanácsadó szakember

Határidő(k) 
pontokba szedve

Folyamatos, a pályázati és egyéb erőforrásoktól függő

6 hónap

− képzések nyomon követése

− pályázati kiírások figyelemmel kísérése

− az adósságkezelési tanácsadó kijelölése

1  év:  adósságkezelési  tanácsadó  szakember  kipzése,  a  képzés  sikeres 
elvégzése
2.  év  adósságkezelési  tanácsadás  megkezdése,  az  adósságkezelés 
hatékonyságának elemzése



Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Eredményességi  mutatók:  a  mélyszegénysében  élő  családok  az 
adósságkezelési  tanácsadás  hatására  jobban  be  tudják  osztani  pénzüket, 
bevételeiket. Perspektívát kapnak arra vonatkozóan, hogy hogyan osszák be 
hatékonya,  fontossági  sorredeket  állítva  a  jövedelmüket.  Csökkenek 
tartozásaik, kilátástalanságuk mérséklődik.
Dokumentáltság:  kérdőívek,  jegyzőkönyvek  a  tanácsadásról,  nyilvántartás 
melyből  egyértelműen látszik  az  adósságkezelésben részt  vettek  száma,  a 
tanácsadás hatákonysága
Fenntarthatósága:
Az adósságkezelés hatákonysága a fenntarthatóságot fogja eredményezni.

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei

Kockázatok:  pályázati  lehetőségek  hiánya,  anyagi  erőforrás  hiánya,  kis 
létszámú igény a tanácsadásra
Köckázatcsökkentés eszközei:
megfelelő  erőforrások  felkutatása  az  adósságkezelési  tanácsadás  várható 
eredményéek értékelése és bemutatása mellett, az érintettek tájékoztatása 
az  adósságkezelésről,  mint  az  eladósodás  enyhítésében  segítséget  nyújtó 
módszerről az igények számának növelése érdekében

Szükséges 
erőforrások

Pályzati forrás, önkormányzati támogatás, 
Humán erőforrás (igény a képzésre, képzést vállaló szakember)

Intézkedés címe: A HH-ás és a HHH-ás gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala, aminek főként az az oka, hogy 
a szülők többsége munkanélküli. Az ilyen háttérrel rendelkező családokból a 
gyermekek mélyszegénységének felszámolása csak oly módon lehetséges, ha 
a szülői erőforrásokat megerősítjük, ha a család anyagilag megerősödik.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

A foglalkoztatottak számának növelése a mélyszegénységben élő gyermekek 
szüleinek körében.

Mélyszegénységben  élő  gyermekek  szüleinekmunkarő-piaci 
esélyegyenlőségéenk  elősegítése  szakképzéssel,  távmunkára  való 
felkészítéssel.
Hátrányos  helyzetű  célcsoportok  képzési  igényeinek  felmérése, 
felzárkóztatás, megfelelő szakmai képzés, tanácsadás.
Rövid távú cél: 1 év
Kompetenciafelmérés, melyek lehetnek a számításba vehető képző szervek, 
pályázati források figyelemmel kísérése
Középtávú cél: 3 év
Képzések beindítása
Hosszú távú cél: 6 év
Utánkövetés, elhelyezkedés segítése

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

Kompetenciafelmérés,  pályázati  erőforrások  felkutatása,  képző  szervek 
megkeresése,  szerződéskötés,  képzések  beindítása,  utánkövetés,  önsegítő 
csoportok létrehozása



Résztvevők és
felelős

Felelős: 

Résztvevők: önkormányzati dolgozók, képző szervek, 

Partnerek
Kijelölt pályázati  figyelő, képző intézmények, családsegítő és gyermekjóléti 
Szolgálat

Határidő(k) 
pontokba szedve

Folyamatos (erőforrásoktól függő)

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

A  mélyszegénységben  élő  gyermekek  száma  csökken  a  szülők  társadalmi 
státuszának  megerősödésével,  hátrányos  helyzetűek  munkaerő-piacra 
történő visszajuttatása,  alacson yvégzetségűek megfelelő szintre hozása, a 
célcsoportok társadalmi megbecsülésének növekedése.

Dokumentáltásg:  adatbázis  feltöltése,  melyből  egyértelműen  látszik  a 
foglalkoztatottak  számának  növekedése,  a  képzettséget  szerzők számának 
poitív  változása,  a  mélyszegénységben  élő  HH-s  és  HHH-s  gyermekek 
számának csökkenése

− kérdőíves  felmérések,  maga  a  kérdőív  jelenti  a  dokumentáltságot, 
hirdetések, média bevonása, képzési szerződés alapján a képzésben 
résztvevők száma, adatbázis töltése, 

Fenntarthatósága: megfelelő munkaerő-piaci háttér

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Kockázatok: Pályázati lehetőségek hiánya, kis létszámú igény a képzésekre, a 
hosszú távú foglalkoztatás nem biztos.

Kockázatcsökkentés eszközei:
megfelelő erőforrások, konkrét munkarő-piaci háttér a biztos munkába állás 
reményében.

Szükséges 
erőforrások

Pályázati  erőforrások,  humán  erőforrás  (igény  a  képzésre,  megfelelő 
jelentkezői létszám)

Intézkedés címe: Az idősek érdekében a nyilvánosság eszközeinek bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas az egyedül élők aránya.  Érdekükben nem működésik hatákonyan a 
közösségi szolidaritás

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Adatbázis   kialakítása,  folyamatos  frissítése,  különös  tekintettel  a  kiemelt 
figyelmet igénylő (egyedülélő) lakosokra

rövid távú: kapcsolatfelvétel a településen működő nyugdíjas szervezettel
Középtávú: adatbázis létrehozása, a meglévő adatok kibővítése,
hosszú távú: az adatbázis karbantartása, az idősekkel való hatékony törődés 
érdekében

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

Nyugdíjas szervezetek, és idősekkel foglalkozó intézmények adatbázisainak 
összevetése, a látókörben nem lévő idősek feltérképezése,

Adatrögzítés, feldolgozás
Operatív beavatkozások kidolgozása az  idős korosztályon belüli  különböző 
célcsoportokra



Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, intézmények,

Partnerek Civilszervezetek, egészségügyi intézmények

Határidő(k) 
pontokba szedve

1. adatbázis összevetése, feltérképezés 2013. december 31.

2. Adatrögzítés, feldolgozás 2014. június 30.
3. jbeavatkozások kidolgozása 2015. június 30.

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Rövid távú: a kapcsolatfelvétel során a megállapodások rögzítése

Középtávú: adatbázis létrehozása
hosszú távú: a naprakész adatbázis alapján a célcsoportok operatív segítése

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Kevés  a  hozzáféréhető  adat,  melyet  kérdőíves  felmérés  lebonyolításával 
lehet pontossá, egyértelművé tenni.

Szükséges 
erőforrások

Személyi és tárgyi feltételek, anyagi erőforrások

Intézkedés címe: A nők gazdasági helyzetének javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A  nők  gazdasági  függése,  kiszolgáltatottsága  egyszerre  oka  és 
következménye a munkaerő-piaci esélyegyenlőtlenségenk.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Rövid távú: változás érdekében felvilágosítás

Középtávú:  Fogalalktatási  programok,  nőket  támogató  eszközökkel 
(gyermekfelügyelet, óvodai nyitvatartásokhoz igazodó programok)
hosszú távú: Munkaerőiaci szervezettel közös program kidolgozása

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

Adatgyűjtés  és  elemzés  az  önkormányzati  intézmények  és  gazdálkodó 
szervezetek munkarő politikájáról. Helyi civil szervezetek, valamint a nőket 
értintő  hátrányos  megkülönböztetés  elleni  fellépéssel  foglalkozó  szakmai 
szevezetek bevonása.

Résztvevők és
felelős

Civil szervezetek, Munkaügyi Hivatal, 

Partnerek Civil szervezetek, munkaügyi hivatal

Határidő(k) 
pontokba szedve

Rövid távú: 2013. december 31.

Középtávú: 2014. december 31.
Hosszútvú: 2015. december 31.



Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Problémás  területek  felmérése.  Kisgyermeks  szülők  foglalkoztatásának 
elősegítése.  Tréningek  szervezése,  plyázati  lehetőség  függvényében. 
Adatbázis  létrehozása,  karbantartása.  Civil  szervezettek  való  kapcsolatok 
kialakítása.  Fenntarthatóság  biztosítása  naprakész  nyilvántartással, 
folyamatos kapcsolattartással.

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Együttműködési  szándék  hiánya.  Kevés  munkahelyi  lehetőség.  A  családi, 
magánéletbeli  feladatok  és  felelősségek  általában  egyoldaúan  a  nőket 
terhelik.

Szükséges 
erőforrások

Humánerőfforrás, tedhnikai feltételek, pályázati lehetőségek

Intézkedés címe:
Akadálymentesítés a fogyatékkal élők esélyegyenlősgének megteremtése 
érdekében.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az  épületek  akadálymentessége  nem  megfelelő.  A  közintézményekben 
többnyire  a  legalapvetőbb  akadálymentesítés  megtörtént,  de  egyéb 
intézmények, vállalkozások nagy része nem tette meg a szükséges lépéseket. 
Kiemelt  területként  kell  kezelnünk  a  fogyatékkal  élők  akadálymentes 
közlekedése feltételeinek megteremtését.

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

− Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi 
LXXVIII. törvényben

− A fogyatékos szeméyek jogairól  és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvényben

− Az  országos  településrendezési  és  építési  követelménykről  szóló 
253/1997.  évi  (XII.20.)  Kormányrendeletben  foglaltak  teljesítése, 
ennek  értelmében  megfelelő  akadálymentes  környezet  kialakítása 
mind  az  önkormányzati  fenntartású  mind  a  nem  önkormányzati 
fenntartású intézményekben, vállalkozásokban.

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

Pályázati  kiírások  nyomon  követése,  felmérés,  új  beruházásoknál  az 
akadálymentesítés megvalósulása

Résztvevők és
felelős

Felelős: polgármester, képviselő-testület

Partnerek

Rövid  távon:  Pályázatfigyelők,  pályázatíró  személyek  megfelelő  pályázati 
kiírás esetében, Középtávon: kivitelező cégek, 

Hosszútávon:  Adatgyűjtést  végző  személyek  az  akadálymentesítettség 
állapotáról

Határidő(k) 
pontokba szedve

Pályázati  források  figyelemmel  kísérése  folyamatosan,   valamint  új 
beruházások megkezdésénél figyelemmel kell lenni az akadálymentesítésre.

Telelpülési szintű felmérés 2014. március 31.
Beruházás megkezdése: 2014. december 31.



Akadálymentes környezet az érintett intézményekben 2015. június 30.

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Eredményességi mutatók: Az akadálymentes környezet jelenlegi állapotához 
képest javuló tendenciát mutat, a fogyatékkal élők közlekedési feltételeinek 
javulása érdekében.

Dokumentáltság:  Rövid  táv:  Pályázati  dokumentumok,  Középtáv: 
Közbeszerzési  eljárás  dokumentuma,  hosszútáv:  adatbázis  frissítése  az 
akadálymentesítettség aktuális állapotáról a településen. 
Fenntarthatóság:  Amennyiben  a  beruházás  meg  tud  valósulni  a 
fenntarthatóságot nem fenyegeti veszély

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Kockázatok: pályázati kiírás hiánya, vállalkozások passzív hozzáállása

Kockázatcsökkentés  eszközei:  Egyéb  nyertes  beruházásokba  beépíteni  az 
akadálymentesítést

Szükséges 
erőforrások

Pályázati  forrás,  vállalkozások  saját  anyagi  beruházása,  önkormányzati 
dolgozók (humán erőforrás)

Intézkedés címe:
Adatbázis  létrehozása  a  fogyatékkal  élők  körében  az  esélyegyenlőség 
megvalósulásának elemzése érdekében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs  megfelelő  adatbázis  a  fogyatékkal  élők  esélyegyenlőségéra 
vaonatkozóan

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban

Létrejön egy olyan hatákony adatbázis, a HEP-re épülve, mely legítségével a 
jövőben zökkenőmentesen lehet  vizsgálni  az  esélyegyenlőség alakulását  a 
településen.

− Rövid távú cél: 6 hónap

Működőképes adatbázis kidolgozása, a problémák feltárása, beazonosítása

− Középtávú cél: 1 év

Adatbázis  töltése  és  frissítése,  a  feltárt  problémákra  beavatkozások 
tervezése és végrehajtása,

− hosszú távú cél: 2 év

Adatbázis  töltése  és  firssítése,  a  feltárt  problémákra  beavatkozások 
tervezése és végrehajtása, naprakész adatbázis létrehozása

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

Telelpülési szintű felmérések

Adatbázis létrehozása
Adatbázis frissítése

Résztvevők és
felelős

Felelős: HEP felelős

Résztvevők: kérdőívet készítő munkatárs, informatikus

Partnerek
Kérdőívet  elkészítő  szeméyek,  kijelölt  kérdőíves  felmérők,  az  adatbázis 
elkészítéséért felelős és a adatok felviteléért felelős személy - informatikus



Határidő(k) 
pontokba szedve

6  hónap:  működőképes  adatbázis  kidolgozása  és  a  problémák  feltárása, 
beazonosítása.

1 év:  adatbázis  töltése,  és frissítése,  a  feltárt  problémákra beavatkozások 
tervezése és végrehajtása.
2 év: Adatbázis  töltése, és frissítése, a feltárt  porblémákra beavatkozások 
tervezése és végrehajtása.

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága

Eredményességi mutatók: létrejön egy olyan hatékony adatbázis, a HEP-re 
épülve,  mely  segítségével  a  jövőben  zökkenőmentesen  lehet  vizsgálni  az 
esélyegyenlőség alakulását a településen.

Dokumentáltság: Az adatbázis önmagában megvalósítja a dokumentálást.
Fenntarthatóság: az adatbázis fenntarthatóságának legfontosabb kritériuma 
a  folyamatos  adatfeltöltés  a  naprakész,  megfelelő  háttérrel  rendelkező 
információk érdekében.
Rövidtáv: Kérdőíves felmérések, maga a kérdőív jelenti a dokumentáltságot, 
hirdetések, média bevonása.
Középtáv: Adatbázis töltése,
Hosszútáv: naprakész, hiteles adatokkal rendelkező adatbázis

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Kockázatok:  alacsony  adatszolgáltatási  hajlandóság,  megfelelő  anyagi 
erőforrsá hiánya

Kockázatcsökkentés eszközei: széleskörú kommunikációs és médiakampány, 
pályázatokon történő részvétel

Szükséges 
erőforrások

Pályázati forrás, önkormányzati költségvetés (számítógép, papír, nyomtató) 
önkormányzati dolgozók, mint humán erőforrás





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

A B C D E F G H I J

Intézkedés 
sorszáma

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése

A 
helyzetelemzés 
következtetései

ben feltárt 
esélyegyenlőség

i probléma 
megnevezése

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumok

kal

Az intézkedés 
tartalma

Az intézkedés 
felelőse

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok)

Az intézkedés 
megvalósításáh

oz szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák, gyermekek  esélyegyenlősége

1 A  mélyszegény-
ségben  élők 
foglalkoztatási 
esélyének 
növelése,  az 
elsődleges 
munkaerőpiaco
n  való 
elhelyzkedésérd
ekében, 
képzések 
segítségével

A 
munkanélkülek 
között jelentős a 
társadalom 
hátrányos 
helyzetű 
csoporthainak 
aránya,  akik 
megfeleleő 
iskolai 
végzettség  és 
szakképzettség 
hiányában  nem 
tudnak 
érvényesülni  az 
eslődleges 
munkaerő-
piacon. 
Képzések 
biztosításával  az 
esélyeik 
javulhatnak, 
munkaerő-piaci 
integrációjuk 
elősegíthető.

A 
foglalkoztatotta
k  számának 
növelése  a 
mélyszegénység
ben  élők 
körében.  - 
Mélyszegényséb
en  élő 
fogyatékkal  élők 
és  megváltozott 
munkaképesség
űek  munkaerő-
piaci 
esélyegyenlőség
ének elősegítése 
szkképzéssel, 
távmunkára való 
felkészítéssel.

--   Hátrányos 
helyzetű 
csélcsoportok 
képzési 
igényeinek 
felmérése, 

7. Kompetenc
iafelm
érés

8. Pályáz
ati 
erőforráso
k 
felkutatása

9. Képző 
szervek 
megkeresé
se, 
szerződésk
ötés

10. Képzé
sek 
beindítása

11. Utánk
övetés

12. Önsegí
tő 
csoportok 
létrehozás
a

Felelős:

Résztvevők: 
önkormányzati 
dolgozók,  a 
kérdőívet 
készítő,  a 
kérdőíves 
felmérést  végző 
csoportok, 
képző szervek

2019.12.31. Hátrányos 
helyzetűek 
munkaerő-
piacra  történő 
visszajuttatása,a
lacsony 
végzettségűek 
megfelelő 
szintre  hozása, 
nő  a 
szakképzettek 
száma,  a 
célcsportok 
társadalmi 
megbecsüléséne
k növekedés,   a 
megszerzett 
tudá nemcsak az 
egyén  javára, 
hanem  a 
település 
hasznára  is 
fordítható.

Dokumentáltság
:  Adatbázis 

Pályázati  forrás, 
humán/emberi 
erőforrás

Fenntarthatóság: 
megfelelő 
munkaerő-piaci 
háttér



felzárkóztatás, 
pályaorientáció, 
munkaerő-piaci 
igényeknek 
megfelelő 
szakmai  képzés, 
tanácsadás

Rövid  távú  cél: 
1 év 
Kompetenciamé
rések,  (milyen 
képzésre  van 
szükség, 
igényfelmérés, 
melyek lehetnek 
a  számításba 
vehető  képző 
szervek, 
pályázati 
források 
figyelemmel 
kísérése)

Középtávú cél: 3 
év
Képzések 
beindítása

Hosszú távú cél: 
6 év

Utánkövetés, 
elhelyezkedés 
segítése.

töltése,  melyből 
egyértelműen 
látszik  a 
foglalkoztatotta
k  számának 
növekedése,  a 
kézettséget 
szerzők 
számának 
pozitív  irányú 
változása. 
Kérdőívek, 
képzési 
szerződések, 
adatbázis 
folyamatos 
vezetése

2 Adósságkezelési 
tanácsadás  a 
mélyszegénység
ben  élők 

A 
mélyszegénység
ben  élő 
családokban 

Cél:  A 
mélyszegénység
ben élő családok 
az 

6.Kompetencia
felmér
ések

7. Pályáz

Felelős:

önkormányzati 
dolgozók

2015.12.31. Eredményességi 
mutatók:  a 
mélyszegényséb
en  élő  családok 

Pályzati  forrás, 
önkormányzati 
támogatás, 

Humán 

Fenntarthatóság
a:

Az 
adósságkezelés 



eladósodásának 
kezelése 
érdekében

nagyon  gyakori 
az  eladósodás 
problémája. 
Hiteleket  vettek 
fel,  melyekt 
nem  tudnak 
törleszteni, 
rezsitartozásaik 
vannak,  gyakran 
magánszemélye
knek  is 
tartoznak.

adósságkezelési 
tanácsadás 
hatásáráa 
jobban  be 
tudják  osztani 
pénzüket, 
bevételeiket, 
perspektyvát 
kapnak  arra 
vonakozóan, 
hogy  hogyan 
osszák  be 
hatákonyan, 
fontossági 
sorrendet állítva 
a  jövedelmüket, 
ezáltal 
csökkennek 
tartozásaik, 
kilátástalanságu
k mérséklődik.

Rövid távú cél: 6 
hó
Képzsek 
nyomon 
követése, 
pályázati 
kiírások 
figyelemml 
kísérése,  az 
adósságkezelési 
tanácsadó 
képzést  vállaló 
szakember 
kijelölése

Középtávú cél: 1 
év

ati  és  anyagi 
erőforrások 
felkutatása, 
képzést 
vállaló 
szakember 
kijelölése

8. képző 
szervek 
megkeresée, 
szerződésköt
és

9. adósságkezel
ési 
tanácsadás 
beindítása

10. adóssákezelé
s 
eredményén
ek  nyomon 
követése

az 
adósságkezelési 
tanácsadás 
hatására  jobban 
be  tudják 
osztani 
pénzüket, 
bevételeiket. 
Perspektívát 
kapnak  arra 
vonatkozóan, 
hogy  hogyan 
osszák  be 
hatékonya, 
fontossági 
sorredeket 
állítva  a 
jövedelmüket. 
Csökkenek 
tartozásaik, 
kilátástalanságu
k mérséklődik.
Dokumentáltsá
g:  kérdőívek, 
jegyzőkönyvek a 
tanácsadásról, 
nyilvántartás 
melyből 
egyértelműen 
látszik  az 
adósságkezelésb
en  részt  vettek 
száma,  a 
tanácsadás 
hatákonysága

erőforrás  (igény 
a  képzésre, 
képzést  vállaló 
szakember)

hatákonysága  a 
fenntarthatóságo
t  fogja 
eredményezni.



Adósságkezelési 
tanácsadó 
szakember 
képzése,  a 
képzés  sikeres 
elvégzése

hosszú  távú cél: 
2 év

Az 
adósságkezelési 
tanácsadás 
megkezdése, 
alkalmazása  az 
azt  igénylő 
családoknál, 
annak 
reményében, 
hogy 
eladósodottságu
k  enyhül, 
mérsékelni 
tudnak 
tartozásaikon, 
információkat, 
stratégiát 
kapnak  a 
jövedelem 
hatákony 
elosztásához.

3 A  HH-ás  és  a 
HHH-ás 
gyermekek 
életszínvonalán
ak  figyelemmel 
kísérése

Átlagban 
csökken  a 
gyermekek 
életszínvonala, 
aminek  főként 
az  az  oka,  hogy 
a  szülők 

A 
foglalkoztatotta
k  számának 
növelése  a 
mélyszegénység
ben  élő 
gyermekek 

Kompetenciafel
mérés,  pályázati 
erőforrások 
felkutatása, 
képző  szervek 
megkeresése, 
szerződéskötés, 

Felelős: 

Résztvevők: 
önkormányzati 
dolgozók,  képző 
szervek, 

2019.12.31. A 
mélyszegénység
ben  élő 
gyermekek 
száma csökken a 
szülők 
társadalmi 

Folyamatos 
(erőforrásoktól 
függő)  Pályázati 
erőforrások, 
humán 
erőforrás  (igény 
a  képzésre, 

Fenntarthatóság
a:  megfelelő 
munkaerő-piaci 
háttér



többsége 
munkanélküli. 
Az  ilyen 
háttérrel 
rendelkező 
családokból  a 
gyermekek 
mélyszegénység
ének 
felszámolása 
csak  oly  módon 
lehetséges, ha a 
szülői 
erőforrásokat 
megerősítjük, ha 
a  család 
anyagilag 
megerősödik.

szüleinek 
körében. 
Mélyszegénység
ben  élő 
gyermekek 
szüleinekmunka
rő-piaci 
esélyegyenlőség
éenk elősegítése 
szakképzéssel, 
távmunkára való 
felkészítéssel.

Hátrányos 
helyzetű 
célcsoportok 
képzési 
igényeinek 
felmérése,felzár
kóztatás, 
megfelelő 
szakmai  képzés, 
tanácsadás.

Rövid távú cél: 1 
év

Kompetenciafel
mérés,  melyek 
lehetnek 
aszámításba 
vehető  képző 
szervek, 
pályázati 
források 
figyelemmel 
kísérése

Középtávú cél: 3 
év
Képzések 

képzések 
beindítása, 
utánkövetés, 
önsegítő 
csoportok 
létrehozása

státuszának 
megerősödésév
el,  hátrányos 
helyzetűek 
munkaerő-
piacra  történő 
visszajuttatása, 
alacson 
yvégzetségűek 
megfelelő 
szintre hozása, a 
célcsoportok 
társadalmi 
megbecsüléséne
k növekedése.

megfelelő 
jelentkezői 
létszám)



beindítása
Hosszú távú cél: 
6 év

Utánkövetés, 
elhelyezkedés 
segítése

   

II. A nők esélyegyenlősége

1 A nők gazdasági 
helyzetének 
javítása

A nők gazdasági 
függése, 
kiszolgáltatottsá
ga egyszerre oka 
és 
következménye 
a  munkaerő-
piaci 
esélyegyenlőtle
nségenk.

Rövid  távú: 
változás 
érdekében 
felvilágosítás

Középtávú: 
Foglalkoztatási 
programok, 
nőket  támogató 
eszközökkel 
(gyermekfelügy
elet,  óvodai 
nyitvatartásokh
oz  igazodó 
programok)

hosszú  távú: 
Munkaerőiaci 
szervezettel 
közös  program 
kidolgozása

Adatgyűjtés  és 
elemzés  az 
önkormányzati 
intézmények  és 
gazdálkodó 
szervezetek 
munkarő 
politikájáról. 
Helyi  civil 
szervezetek, 
valamint  a 
nőketértintő 
hátrányos 
megkülönböztet
és  elleni 
fellépéssel 
foglalkozó 
szakmai 
szevezetek 
bevonása.

Civil 
szervezetek, 
Munkaügyi 
Hivatal, 

2015.12.31. Problémás 
területek 
felmérése. 
Kisgyermeks 
szülők 
foglalkoztatásán
ak  elősegítése. 
Tréningek 
szervezése, 
plyázati 
lehetőség 
függvényében. 
Adatbázis 
létrehozása, 
karbantartása. 
Civil 
szervezettek 
való kapcsolatok 
kialakítása. 

Humán 
erőforrások, 
technikai 
feltételek, 
pályázati 
lehetőségek

Fenntarthatóság 
biztosítása 
naprakész 
nyilvántartással, 
folyamatos 
kapcsolattartássa
l.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1 Az  idősek 
érdekében  a 
nyilvánosság 
eszközeinek 

Magas  az 
egyedül  élők 
aránya. 
Érdekükben 

Adatbázis 
kialakítása, 
folyamatos 
frissítése, 

Nyugdíjas 
szervezetek,  és 
idősekkel 
foglalkozó 

Önkormányzat, 
intézmények

2015.12.31. Rövid  távú:  a 
kapcsolatfelvéte
l  során  a 
megállapodások 

Személyi  és 
tárgyi feltételek, 
anyagi 
erőforrások

Fenntarthatóság: 
az  intézkedés 
önkormánytai 
döntésekkel 



bővítése nem  működik 
hatékonyan  a 
közösségi 
szolidaritás.

különös 
tekintettel  a 
kiemelt 
figyelmet 
igénylő 
(egyedülélő) 
lakosokra.  Rövid 
távú  cél: 
kapcsolatfelvéte
l  a  településen 
működő 
nyugdíjas 
szervezettel. 
Középtávú  cél: 
adatbázis 
létrehozása,  a 
méglévő  adatok 
kibővítése. 
Hosszú távú cél: 
az  adatbázis 
karbantartása, 
az  idősebbekkel 
való  hatékony 
törődés 
érdekében.

intézmények 
adatbázisainak 
összevetése,  a 
látókörben  nem 
lévő  idősek 
feltérképezése

rögzítése

Középtávú: 
adatbázis 
létrehozása

hosszú  távú:  a 
naprakész 
adatbázis 
alapján  a 
célcsoportok 
operatív 
segítése

fenntarthatóvá 
válik

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1 Akadálymentesí
tés  a 
fogyatékkal 
élők 
esélyegyenlősgé
nek 
megteremtése 
érdekében.

Az  épületek 
akadálymentess
ége  nem 
megfelelő.  A 
közintézmények
ben többnyire  a 
legalapvetőbb 
akadálymentesít
és  megtörtént, 
de  egyéb 
intézmények, 
vállalkozások 

-Az  épített 
környezet 
alakításáról  és 
védelméről 
szóló  1997.  évi 
LXXVIII. 
törvényben
-A  fogyatékos 
szeméyek 
jogairól  és 
esélyegyenlőség
ük biztosításáról 

Pályázati 
kiírások nyomon 
követése, 
felmérés,  új 
beruházásoknál 
az 
akadálymentesít
és 
megvalósulása

Felelős: 
polgármester, 
képviselő-
testület

2015.12.31. Eredményességi 
mutatók:  Az 
akadálymentes 
környezet 
jelenlegi 
állapotához 
képest  javuló 
tendenciát 
mutat,  a 
fogyatékkal  élők 
közlekedési 
feltételeinek 

Pályázati  forrás, 
vállalkozások 
saját  anyagi 
beruházása, 
önkormányzati 
dolgozók 
(humán 
erőforrás)

Fenntarthatóság: 
Amennyiben  a 
beruházás  meg 
tud  valósulni  a 
fenntarthatóságo
t  nem  fenyegti 
veszély



nagy  része  nem 
tette  meg  a 
szükséges 
lépéseket. 
Kiemelt 
területként  kell 
kezelnünk  a 
fogyatékkal  élők 
akadálymentes 
közlekedése 
feltételeinek 
megteremtését.

szóló  1998.  évi 
XXVI. 
törvényben

-Az  országos 
településrendez
ési  és  építési 
követelménykrő
l  szóló 
253/1997.  évi 
(XII.20.) 
Kormányrendele
tben  foglaltak 
teljesítése, 
ennek 
értelmében 
megfelelő 
akadálymentes 
környezet 
kialakítása  mind 
az 
önkormányzati 
fenntartású 
mind  a  nem 
önkormányzati 
fenntartású 
intézményekben
, 
vállalkozásokba
n.

javulása 
érdekében.

Dokumentáltság
:  Rövid  táv: 
Pályázati 
dokumentumok, 
Középtáv: 
Közbeszerzési 
eljárás 
dokumentuma, 
hosszútáv: 
adatbázis 
frissítése  az 
akadálymentesít
ettség  aktuális 
állapotáról  a 
településen. 

2 Adatbázis 
létrehozása  a 
fogyatékkal 
élők körében az 
esélyegyenlőség 
megvalósulásán
ak  elemzése 
érdekben

Nincs  megfelelő 
adatbázis  a 
fogyatékkal  élők 
esélyegyenlőség
ére vonatkozóan

Létrejön  egy 
olyan  hatékony 
adatbázis a HEP-
re  épülve,  mely 
segítségével  a 
jövőben 
zökkenőmentes
en  lehet 
vizsgálni  az 

Települési szintű 
felmérések, 
Adatbázis 
létrehozása, 
Adatbázis 
frissítése

Felelős:  HEP 
felelős

2015-12-31. Eredményességi 
mutatók: 
létrejön  egy 
olyan  hatékony 
adatbázis,  a 
HEP-re  épülve, 
mely 
segítségével  a 
jövőben 

Pályázati  forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 
(számítógép, 
papír, 
nyomtató) 
önkormányzati 
dolgozók,  mint 
humán 

Fenntarthatóság: 
Az  adatbázis 
fenntarthatóságá
nak legfontosabb 
kritériuma  a 
folyamatos 
adatfeltöltés  a 
naprakész, 
megfelelő 



esélyegyenlőség 
alakulását  a 
településen. 
Rövid távú cél: 6 
hónap 
Működőképes 
adatbázis 
kidolgozása,  a 
problémák 
feltáráse, 
beazonosítása. 
Középtávú cél: 1 
év:  Adatbázis 
töltése  és 
frissítése,  a 
feltárt 
problémákra 
beavatkozások 
tervezése,  és 
végrehajtás. 
Hosszú távú cél: 
2  év.  Adatbázis 
töltése  és 
frissítése,  a 
feltárt 
problémákra 
beavatkozások 
tervezése  és 
végrehajtása, 
nprakész 
adatbázis 
létrehozása.

zökkenőmentes
en  lehet 
vizsgálni  az 
esélyegyenlőség 
alakulását  a 
településen. 
Dokumentáltság
:  Az  adatbázis 
önmagában 
megvalósítja  a 
dokumentálást.

erőforrás háttérrel 
rendelkező 
információk 
érdekében. 
dokumentálást.



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 képviselő-testületi  
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.

Fogyatékkal élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport

HEP Fórum 
tagjai: 

munkacsoportok vezetői, 
önkormányzat, képviselője, 

partnerek képviselője



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 ………………………….. felel.: 
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú  

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 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 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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