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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 
 

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. 
  
 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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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 feladat elé állította a „völgymagányban” élő település lakóit. Ezért, és a művelhető föld 
szűkös volta miatt jellemző maradt az erdőművelés, jelentős volt a mészégetés, szénégetés, 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 megélhetést 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.  
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A község számára új lehetőséget jelentett az 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 egyre inkábba 
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 határozata 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 csökkenni kezdett és mára mintegy 2100 főre apadt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ma is itt élők 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 tovább élteti a nemzetiségi 
tudatot. 
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Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 2057 bázis év

2013 2020 98,2%

2014 2017 99,9%

2015 1983 98,3%

2016 1973 99,5%

2017 1967 99,7%

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 7 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma 1 003 1 068 2 071 48,43% 51,57%

0-2 évesek 57

0-14 éves 137 144 281 6,62% 6,95%

15-17 éves 24 32 56 1,16% 1,55%

18-59 éves 639 593 1 232 30,85% 28,63%

60-64 éves 70 70 140 3,38% 3,38%

65 év feletti 133 229 362 6,42% 11,06%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 34 25 -9

16 éves gyermekek száma 25 11 -14

17 éves gyermekek száma 31 23 -8

Összesen 90 59 -31

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

 
 
 

Év

65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 333 273 121,98%

2013 340 275 123,64%

2014 344 281 122,42%

2015 352 292 120,55%

2016 362 281 128,83%

2017 357 281 127,05%

3. számú táblázat - Öregedési index
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Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma

(TS 0602)

2012 25 29 -4 -1,9

2013 29 28 1 0,5

2014 45 44 1 0,47

2015 42 55 -13 -6,21

2016 35 50 -15 -7,24

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 
 
 
 
 

 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 16 33 -17

2013 17 18 -1

2014 17 25 -8

2015 21 28 -7

2016 11 19 -8

2017 15 29 -14

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Értékeink 

 
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 őstörtének 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 mellett, a táj sváb ételkülönlegességeit is érdemes megismerni, amihez a 
helyi vendéglátó egységek kellemes helyszínt biztosítanak. A nap végén megfáradt utazót a falusi 
turizmuson belül kellemes, szép szálláshelyek várják. 
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Küldetésünk 
 

 

A program küldetése, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos 

megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tajainak esélyegyenlőségét, mely 

az állam, az önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek 

feladata. Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték.  Az esélyegyenlőség 

nem csupán követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is, hiszen azt a célt 

szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű 

szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges, vagy fogyatékossággal élő,  

milyen a származása, vagy az anyagi helyzete. 

Úrkút község Önkormányzatának célja, hogy Úrkút olyan településsé váljon, ahol senki nem 

tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés semmilyen formáját, ahol minden lakossal szemben 

érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az 

önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. 
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Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Úrkút Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 

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

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség 

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

felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez 

kötheti. 

A képviselő-testület által elfogadott, az esélyegyenlőségi célcsoportokat is érintő rendeletei az 

alábbiak: 

9/2000.(VI.29.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

15/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról 
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6/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

4/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának 

rendjéről 

22/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről 

5/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet a térítési díjakról 

15/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

 

Ezen rendeletek mindegyike érinti és elősegíti az esélyegyenlőség megteremtését. 

 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésén fogadta el a 

jelenlegi formájában érvényes és hatályos Helyi Esélyegyenlőségi programot a 70/2013. (X.30.) 

számú határozatával. A Program felülvizsgálatára kétévente került sor, amikor a megvalósult 

célkitűzések beépítésre kerültek, valamint a program áttekintésre került. A jelenlegi Program 

tartalmazza a jogszabályi háttér bemutatását, az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő 

etikai alapelveket, fenntartói tevékenységeket, felelősségeket. 

Tartalmazza továbbá a település bemutatását, demográfiai, gazdasági adatokkal a 

közszolgáltatások elérhetőségét, és a Program célcsoportjai körében feltárt problémát, a javasolt 

beavatkozást és annak felelősét, határidő megjelölésével. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

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

- településszerkezeti terv,  

- településfejlesztési koncepció, 

- gazdasági program, 

- aktuális költségvetési rendelet, 

- környezetvédelmi program, 

- bűnmegelőzési koncepció. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Településünkön 2015. december 31.-éig a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási 

feladatok ellátása intézményi társulás keretében történt. Ezen feladatokat az ajkai 

székhelyű Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látta el az úrkúti 

telephelyének családgondozója által. 

Úrkút Község Önkormányzata 2016. január 1-től a fenti feladatokat önállóan, Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati működtetése által valósítja meg, mely 

feladatokat a településen egy fő családsegítő látja el. 

  

2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 

szervezeti és szakmai egységben – működhet (integrált szervezeti keretben, 

összehangolt szakmai tartalommal) települési szinten a család- és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. 
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Járási szinten létrejött az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, ami a járási szintű 

feladatain túl Ajka, Halimba és Öcs vonatkozásában család- és gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatokat is ellát. 

A hatósági ügyek (védelembe vétel, nevelésbe vétel) 2016. január 10-éig (a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően) átadásra kerültek a Központ számára, mivel ezen feladatokat 

onnantól a Központ által foglalkoztatott és kijelölt esetmenedzser látja el a járás 

településein, így Úrkúton is. A korábban családsegítés, valamint gyermekjóléti 

alapellátás keretében történt gondozási esetekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek 

ellátása továbbra is a Szolgálat feladata maradt. 
 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Ez a helyi esélyegyenlőségi program „A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályairól szóló” 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet, és az érvényes Helyi 

Esélyegyenlőségi program alapján készült. 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 

A mélyszegénység viszonylag újkeletű jelenség az emberiség történelmében; a XX. században 

jelent meg először. A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(későbbiekben: TÁMOP) „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” 

című pályázati felhívás bizonyos része írja le pontosan. Eszerint: 

„Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony 

iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és 

szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet 

újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” 

 

Úrkút településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal 

élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi 

probléma nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár 

önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból 

hátrányos helyzetben élőkre az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak 

ellátása során fokozottan ne figyelne. 

A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységében-nyomorban élő 

lakótársunk (család) jelenleg nincs. A munkahelyet nem találó emberek létszáma állandósult, a 

szerény körülmények között élő emberek létszáma minimális, stagnál. A községben minimális 

a roma lakosok száma, akik beilleszkedtek a falu életébe, munkahellyel rendelkeznek, így a 

cigányság szegregációja, illetve az ellenük irányuló diszkrimináció nem jelent helyi problémát. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Településünkön 730 ingatlan található.  A lakosok szerény és átlagosnak mondható, de 

összességében elfogadható körülmények között – kevés kivétellel – saját tulajdonú családi 

házban élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása sem jelent 

megoldhatatlan feladatot senkinek. A házak a jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, 

igényességétől függően karbantartottak. Sok esetben megtakarításokra is lehetőség adódik. A 

lakások összkomfortosak, és szinte mindenhol található televízió (akár több is), és a 

háztartásokban 621 db internet előfizetés található. A színvonal tekintetében nincs nagy eltérés 

az ingatlanok között.  

Az önkormányzat nyilvántartása szerint 797 db személygépkocsi van a lakosság tulajdonában.  

 

A településen élők jövedelmi helyzete nagymértékben függ a munkahelyi lehetőségektől. A 

lakosság nagyrésze Ajkára, Herendre, Veszprémbe és más közeli helyekre jár dolgozni, kisebb 

része helyben dolgozik.   

Az inaktív lakosságra és a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőkre az alacsony iskolai 

végzettség a jellemző. A szakmával rendelkezőkre kevésbé jellemző a tartós munkanélküliség. 

A jövedelem kiegészítés érdekében, aki teheti mellékfoglalkozást vagy alkalmi munkavállalást 

is végez. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 773 731 1 504 34,25 4,4% 34 4,7% 68 4,5%

2013 775 725 1 500 41 5,3% 25,25 3,5% 66 4,4%

2014 768 717 1 485 33,25 4,3% 18,75 2,6% 52 3,5%

2015 743 705 1 448 28,25 3,8% 22 3,1% 50 3,5%

2016 733 695 1 428 24 3,3% 16,25 2,3% 40 2,8%

2017 733 700 1 433 24,5 3,3% 17 2,4% 42 2,9%

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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A 15-64 év közötti lakónépesség számát és a táblázat további adatait figyelembe véve 

elmondható, hogy az aktív korú lakosság kb. 95 %-a gazdaságilag aktív és az álláskeresők 

száma, ha nem is nagymértékben, de folyamatosan csökken.  Az Úrkúti Mangánbánya 

felszámolása sok becsületesen dolgozó munkavállalót juttatott nehéz helyzetbe, de a közeli 

településeken szinte mindenkinek sikerült elhelyezkednie. 

Az álláskeresők között azonban vannak olyanok is, akik tartós munkanélküliek, már évek óta 

szerepelnek a munkaügyi központ nyilvántartásában. Vannak köztük olyanok, akiknek az 

életkoruk előre haladtával a mai napig is csak a különböző segélyezési formák, alkalmi 

munkák biztosítanak megélhetést. 

 

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

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

68 66 52 50 40 35 

20 év alatti  
Fő 1 1,25 0,5 1 0,75 2,75 

% 1,5% 1,9% 1,0% 2,0% 1,9% 7,8% 

20-24 év  
Fő 4,25 9,75 10,25 8,5 6,75 2,25 

% 6,2% 14,7% 19,7% 16,9% 16,8% 6,4% 

25-29 év  
Fő 8 5,25 4,25 3,75 3,5 4,5 

% 11,7% 7,9% 8,2% 7,5% 8,7% 12,8% 

30-34 év  
Fő 5,75 4,25 2,75 4,25 2,75 5,75 

% 8,4% 6,4% 5,3% 8,5% 6,8% 16,3% 

35-39 év  
Fő 11,75 12 8,5 5 3,5 1,5 

% 17,2% 18,1% 16,3% 10,0% 8,7% 4,3% 

40-44 év  Fő 8,25 4,25 6,25 8,25 4,5 4,75 
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% 12,1% 6,4% 12,0% 16,4% 11,2% 13,5% 

45-49 év  
Fő 7,5 6,75 1,5 2,5 2,5 0,75 

% 11,0% 10,2% 2,9% 5,0% 6,2% 2,1% 

50-54 év  
Fő 11,5 7 5,25 2,75 2,75 1,75 

% 16,8% 10,6% 10,1% 5,5% 6,8% 5,0% 

55-59 év  
Fő 10,25 15,5 9 8 7,5 5,5 

% 15,0% 23,4% 17,3% 15,9% 18,6% 15,6% 

59 év feletti  
Fő 0 0,25 3,75 6,25 5,75 5,75 

% 0,0% 0,4% 7,2% 12,4% 14,3% 16,3% 

 

 

 

 
 

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat 

arra, hogy a munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik a 

településen. Egyértelműen megállapítható, hogy a vizsgált időszakban egységesen csökkenő 

tendenciát mutat. Tartósan az 59 év felettieknél a legmagasabb a munkanélküliség. 

Statisztikailag kiugró korcsoport nincs, így a fenti adatok alapján megállapítható, hogy a 

jelenlegi problémakezelés elégséges. 

 

A pályakezdők elhelyezkedési esélye környezetünkben jónak mondható. Problémát a nem 

megfelelő iskolai végzettség, szakképzettség, illetve az 59 év feletti korosztály kora jelent az 

elhelyezkedésben. 
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% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 16,85 34 34 68 50,2% 49,8%

2013 16,6 41 25,00 66 62,1% 37,9%

2014 26,47 33 19 52 63,6% 36,4%

2015 18,91 28 22 50 56,2% 43,8%

2016 27,16 24 16 40 60,0% 40,0%

2017 24,7 25 17 42 59,0% 41,0%

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül

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

álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501)
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A fenti táblázat a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számát és arányát mutatja. A 

nők és férfiak aránya minden évben hasonlóan körülbelül 60-40 %. A táblázatban szereplő 

adatokból kiderül, hogy a nyilvántartott munkanélküliek megközelítőleg 20 %-a az, aki 180 

napnál régebben regisztrált. 

Az adatok azt az előzőekben tett megállapítást is bizonyítják, hogy van egy körülbelül 10 fős 

réteg, aki a kora, munkavégző képessége, a mentális és magatartásbeli, fizikai adottságai okán 

nem tud munkát találni magának.  

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 91,1% 81,8% 8,9% 18,2%

2011 96,3% 92,5% 3,7% 7,5%

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

 
 

 

 
 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számát többnyire a 6 elemit végzett 

idősebb korosztály teszi ki. 
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 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 68 3 4,4% 22 32,2% 43,25 63,4%

2013 66 2,75 4,2% 18,25 27,5% 45,25 68,3%

2014 52 2,25 4,3% 17,75 34,1% 32 61,5%

2015 50 2,5 5,0% 10 19,9% 37,75 75,1%

2016 40 1,5 3,7% 10,25 25,5% 28,5 70,8%

2017 42 1 2,4% 9,5 22,9% 31 74,7%

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

 
 

 

 
 

 

A munkanélküliek körében a 8 általánossal nem rendelkezők száma igen kicsi, a csak 8 

általánossal rendelkezők száma szintén nem jelentős. 

 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatás, más néven közmunkaprogram, speciális munkaviszony, amely azt próbálja 

elősegíteni, hogy a munkaerő-piacról valamilyen okból kiszorult álláskeresők sikeresen vissza-, 

illetve bekerüljenek az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók a központi 

költségvetésből támogatást kaphatnak annak fejében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítanak 

hosszú ideje sikertelenül állást keresőknek. 
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A munkanélküliek időszakos foglalkoztatására a közfoglalkoztatási program ad még 

lehetőséget. A közfoglalkoztatás jelentős szerepet játszik azon munkanélküliek körében, akik 

hosszú ideje nem tudnak elhelyezkedni. Vannak olyan tartós munkanélküliek, akik számára ez 

az egyetlen lehetőség a munkához jutásra. 

  

 

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.) 

 

Úrkút község nem mondható hátrányos helyzetűnek a foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

szempontjából. A környék nagyobb városaiban lévő gyárak, üzemek, egyéb munkahelyek 

(Ajka, Veszprém, Balatonfüred) sok embernek nyújtanak munkalehetőséget különböző 

munkaterületeken. 

Úrkút vasúton nem megközelíthető, vasútállomás a 8 km-re lévő Ajkán és a 28 km-re levő 

Veszprémben található.  A buszjáratok jól kialakított menetrendje (figyelembe veszi a 

többműszakos munkarendet) teszi lehetővé a munkavállalóknak az otthon és a munkahely 

közötti ingázást.  

A helyben lévő munkalehetőség nem nagy, a legnagyobb foglalkoztató a helyi önkormányzat, 

illetve annak intézményei, valamint a Rieger és Társai Kft. Az önkormányzati adatok alapján 39 

cég és 72 egyéni vállalkozás működik a faluban, ahol a foglalkoztatottak száma néhány főből 

áll. 

 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A településen a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok nincsenek. Jellemző, hogy a középfokú végzettségű tanulók a 

környéken keresnek munkát, jó esetben a szakmai gyakorlati helyen alkalmazzák őket. A 

felsőfokú végzettségűek pedig a felsőoktatás helyén (Győr, Szombathely, Pécs, Budapest) 

helyezkednek el. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

A településen felnőttképzés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nincsenek. 

 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Az önkormányzat a mélyszegénységben élők és munkanélküliek helyzetét folyamatosan 

figyelemmel kíséri, a lehetőségeknek megfelelően a közfoglalkoztatás keretein belül tud 

munkalehetőséget biztosítani. 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 

álló korosztályok, a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek, valamint a 

pályakezdő fiatalok. 

A helyi foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nincs információnk. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Magyarországon a szociális ellátórendszert három szereplő biztosítja: az állam, az 

önkormányzatok valamint a civil szektor. Működésüket törvények és a törvényekhez 

kapcsolódó kormányrendeletek, ágazati rendeletek, helyi rendeletek határozzák meg. Az 

önkormányzatok számára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény írja elő, 

hogy mely ellátási formákat biztosítsák, valamint, a képviselő-testületek határozata alapján 

költségvetésük terhére melyeket vállaljanak fel. Ezeket az önkormányzatok saját helyi 

rendeleteikkel szabályozzák. 

 

Ahogy a 3.3.1 táblázat mutatja, az aktívan dolgozókhoz képest elenyésző az álláskeresési 

segélyben részesülők száma. A munkanélküliség elemzése során folyamatosan megállapítható, 

hogy a településen nem nő a munkanélküliek száma. Ugyan a lakosságnak csak töredék része 

tud a községben dolgozni, a jó közlekedési viszonyoknak és a városok közelségének 

köszönhetően a településen nem jelent nagy problémát a helybeli munkalehetőségek hiánya, és 

hogy az emberek jó részének ingáznia kell nap, mint nap a munkahely és a lakóhely között.  

Úrkút községben lehetőség van a megváltozott munkaképességűeknek munkát vállalni egy 

helyi cégnél, ami megerősíti az esélyegyenlőséget, mert ezek az emberek nem szorulnak ki a 

munkaerőpiacról. 

 

Az állami foglalkoztatási szerv (Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási osztálya) a 

munkahelykeresést, a munkához, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a 

munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is elősegíti, és számos eszközzel igyekszik a 

foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni. 

 

Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételét, folyamatos kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, 

önkormányzatokkal, társszervekkel. Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. 

 

Szolgáltatásai között szerepel a munkaerőpiaci és foglakozási információ nyújtása, pénzbeli 

ellátások megállapítása (álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetpótló juttatás), 

közfoglalkoztatás megszervezése, munkatanácsadás, munkaközvetítés. Segíti a fiatalok 

vállalkozóvá válását, és a közfoglalkoztatásból a versenyszférába történő elhelyezkedést. 

Képzéseket szervez, illetve keres. 
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Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 1 504 0,25 0,0%

2013 1 500 2 0,1%

2014 1 485 3 0,2%

2015 1 448 3,75 0,3%

2016 1 428 5,75 0,4%

2017 1 433 5,5 0,4%

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 68 8,5 12,5%

2013 66 10 15,1%

2014 52 8,5 16,3%

2015 50 11,25 22,4%

2016 40 6,75 16,8%

2017 42 10,5 25,3%

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes járási hivatal a hatáskörébe tartozó ellátásokat megállapítja, biztosítja a folyamatos 

ellátást. Pénzbeli és természetben nyújtott ellátásai: 

- aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás) 

- ápolási díj 

- egészségügyi szolgáltatásra jogosultság  

- közgyógyellátás – alanyi és normatív jogon 
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Ezen felül a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszer részeként jelzi a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha 

segítségre szoruló családról, személyről szerez tudomást. 

 

 

Úrkút Község Önkormányzata a Képviselő-testület  3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

és a 15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete rendelkezik a települési támogatásokokról, 

melyek a következők: 

 

 

1. Települési támogatások 

a) rendszeres települési támogatásként 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési lakhatási 

támogatás 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére ápolási támogatás 

- a gyógyszer kiadások viseléséhez gyógyszertámogatás 

- élelmiszervásárlási támogatás 

- gyermekétkeztetési kedvezmény 

- gyermeknevelési támogatás 

 

b) rendkívüli települési támogatás (pl. temetési segély, köztemetés) 

c) tanszervásárlási támogatás 

d) lakás-karbantartási támogatás 

e) szilárd tüzelőanyag vásárlási támogatás 

f) születési támogatás 

g) egyéb szociális alapszolgáltatások (pl. melegétkeztetés biztosítása szociálisan 

rászorulóknak, térítésmentes családsegítő szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltatás, 

h) Úrkút Község Önkormányzata minden évben csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. 

i) kamatmentes visszatérítendő lakáscélú helyi támogatás, vissza nem térítendő lakáscélú 

támogatás 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

Úrkúton a lakásállomány kismértékben ugyan, de folyamatosan növekszik. A lakosok 

jellemzően saját tulajdonú családi házban élnek. Az ingatlanok közművesítettek, víz, villany, 

gáz, szennyvízcsatorna van. Az ingatlanok túlnyomó része megfelelően karbantartott. A község 

útjai szilárd burkolatúak, járdával ellátottak, így a településen könnyű az intézmények, 

szolgáltatók megközelítése. A külterületi ingatlanok nagyrésze szintén megfelelő állapotú, de 

ott gáz és szennyvízcsatorna hálózat nem került kiépítésre. 
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Az önkormányzat hét bérlakással rendelkezik, melyből kettő szolgálati lakás, további öt pedig 

szociális alapon kiadott bérlakás. Az önkormányzat területén lakáscélra használt nem lakáscélú 

ingatlan nem található. A településen veszélyeztetett lakhatási helyzetről vagy 

hajléktalanságról nincs információ. 

 

Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma
2012 761 0 7 0 0 0 0 0

2013 761 0 7 0 0 0 0 0

2014 762 0 7 0 0 0 0 0

2015 763 0 7 0 0 0 0 0

2016 763 0 7 0 0 0 0 0

2017 765 0 7 0 0 0 0 0

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

e) lakhatást segítő támogatások 
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Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként települési lakhatási támogatást nyújt a 

szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez (villany, víz, gáz, csatornahasználat). 

Adósságcsökkentő támogatásról nincs helyi rendelet. Amint a táblázat is mutatja a lakhatási 

támogatást kérők száma folyamatosan csökken, ami annak a jele, hogy egyre kevesebb a 

szociálisan rászoruló. 

 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 28 0

2013 29 0

2014 30 0

2015 24 0

2016 16 0

2017 10 0

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

 
 

 

 
 

 

 

f) eladósodottság 

Úrkút településre is jellemző, hogy a lakosok egy része devizahitelben adósodott el. A válság 

következtében többen nem tudták fizetni a megemelkedett törlesztőrészletet, így sor került az 

ingatlan árverezésére. Emellett jellemző még a közüzemi díjak miatti végrehajtás is. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása/ 

A településhez külterület is tartozik, ahol jelenleg 30 lakóház van. A házak állapota 

nagyrészben megfelelő, de vannak elhanyagolt ingatlanok is. Közművel ellátottak, tehát víz, 



 29 

villany van. Az utak aszfaltozottak. Az autóbusz közlekedés jó, könnyen megközelíthetik a 

falut, illetve a környékbeli nagyvárosokat is. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Településünkön szegregáció vagy szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek, ezért 

ezzel a jellegű problémával a helyi esélyegyenlőségi programban nem kell foglalkozni. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 1 0 0

2013 1 0 0

2014 1 0 0

2015 1 0 0

2016 1 0 0

2017 1 0 0

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 4. pontja az 

önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi 

alapellátásról való gondoskodást. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

5. §-a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik 

a védőnői szolgálatról, általános orvosi ellátásról, fogorvosi ellátásról, valamint ezek ügyeleti 

ellátásáról, és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Úrkúton egy védőnői körzet működik. Az ellátottak száma körülbelül 300 fő. A védőnő 

munkája során napi kapcsolatban van a várandós kismamákkal, a gyermekes családokkal, 

elsősorban családlátogatás és tanácsadás keretében. A védőnői szolgálat a Polgármesteri Hivatal 

épületében működik, babakocsival könnyen megközelíthető, fedett tárolóval. 

 

A községben egy háziorvosi körzet van, ahol egy háziorvos látja el a betegeket. A hét minden 

napján van rendelés, heti egyszer délután is. Az orvos munkáját egy asszisztens és egy ápolónő 

segíti. Az otthon ellátott betegeket az orvos megbízásából az ápolónő rendszeresen látogatja. Az 

orvosi rendelő a falu közepén található, jól megközelíthető helyen. Külön gyermekorvos nincs, 

szükség esetén az ajkai és veszprémi kórházban fogadják a gyermekeket. A helyettesítést a 

szomszéd községben működő háziorvos látja el. 

 

Fogorvosi ellátásról: egy fogorvos tart iskolai és lakossági fogászati rendelést a hét minden 

napján. A rendelő a közösségi ház épületében került kialakításra, ahol korszerű technikai 
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felszereléssel várják a betegeket. A fogorvos igen nagy hangsúlyt fektet a gyermekek 

rendszeres szűrésére, és az utánkövetésre. 

 

Az egészségügyi szakellátásra valamint a kórházi ellátásra a 8 km-re lévő ajkai Magyar Imre 

Kórházban van lehetőség, ahol minden nap várják a szakellátásra szoruló betegeket. A beutaló 

rendszerrel működő rendelésekre kulturált környezetben kerül sor, a kórház nagy parkolóval 

rendelkezik, a buszpályaudvartól 5 percnyi sétára van. 

A községben élők hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz biztosított, mindenki 

egyformán hatékony és magas színvonalú ellátásban részesül. E tekintetben hátrányos 

megkülönböztetés senkit nem érhet. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

A településen célzott korosztály számára évente rendszeresen van tüdőszűrés, melyet az 

érintettek jó arányban igénybe is vesznek, hiszen ez az egészségügyi szolgáltatás helybe jön, és 

nem kell emiatt távoli helyekre utazni. Kétévente szintén célzott korosztály számára 

rendszeresen van mammográfiai szűrővizsgálat, amire a veszprémi Cholnoky Ferenc 

Kórházban kerül sor. Az önkormányzat autóbusszal szállítja oda a vizsgálatra jelentkezőket, 

ami igen nagy segítség az autónélküli, illetve idősebb, mozgásukban korlátozott nőknek is.  

A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok a védőnő, 

háziorvos, pedagógusok bevonásával rendszeresen megtörténik. Az iskolás gyermeknek 

minden iskolaév elején megtörténik a fogászati szűrővizsgálat, és szükség esetén az iskolai 

fogászati napokon kezelésre hívják vissza az érintett gyermekeket. 

A településen megvalósuló prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés mindenki 

számára biztosított.  

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Úrkúton a fejlesztő ellátáshoz való hozzáférés lehetősége biztosított. Minden tanév elején 

megtörténik a gyermekek szűrése. Szükség esetén logopédiai, gyógypedagógiai szakemberre 

szoruló gyermekek ellátása helyben történik. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az óvodás és iskolás gyermekek részére a közétkeztetést az óvoda konyhája biztosítja, ahol az 

élelmezésvezető segítségével az egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembevételével 

állítják össze a menüsorokat. 

A szociális étkeztetés egy helyi vendéglő biztosítja a rászoruló nyugdíjasoknak. A vezető az 

idős emberek igényeit figyelembe véve állítja elő az ételeket. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Településünkön legfőképpen az Úrkúti Sportkör biztosítja a sportolni vágyóknak a lehetőséget. 

A gyermekek már alsótagozatban bekerülhetnek a focicsapatokba, hiszen több korosztály is 

versenyszerűen futballozik a szakosztályban. Az Úrkút Sk. csapatai igen szép eredményeket 

érnek el a bajnokságokon, ez köszönhető a lelkes tagoknak és edzőknek is.  

A lányoknak az Úrkút Sk. női kézilabda csapata nyújt lehetőséget a versenyszerű sportolásra.  

Az egyesület minden évben több sportrendezvényt szervez pl. Bozsik focitorna, falunapi 

vetélkedők stb.) 
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Évek óta – mozogni vágyó - önszerveződő csoportok is működnek, (aerobic, jóga) akik a 

sportcsarnokban  megfelelő körülmények között végezhetik a gyakorlataikat. 

 

A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a település minden lakója számára 

elérhető. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. 

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátásokat.  
 

I. Szociális alapszolgáltatások 

- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés. 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- közösségi ellátások 

- támogató szolgáltatás 

- utcai szociális munka 

- nappali ellátás. 

 

II. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások 

- az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 

- a rehabilitációs intézmény, 

- a lakóotthon  

- az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

- a támogatott lakhatás,  

- az egyéb speciális szociális intézmény 
  

 

 
I. Alapszolgáltatások 

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt 

a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 

származó problémáik megoldásában. Úrkút község Önkormányzata fontos feladatnak tartja a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az egészségügyi ellátásokon kívül szociális és 

gyermekvédelmi feladatokat egyaránt ellát. A szociális alapszolgáltatások közül a szolgálat 

alaptevékenységként biztosítja az étkezést, a házi segítségnyújtást, a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatást. 
 

 

Étkeztetés 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen  

- koruk,  
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- egészségi állapotuk,  

- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,  

- szenvedélybetegségük vagy  

- hajléktalanságuk miatt.   

A jogosultsági feltételek részletes szabályait az önkormányzat rendeletben határozta meg. 
 
 

A házi segítségnyújtás 

Az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotuktól, 

mentális állapotuktól vagy más okból származó problémáik megoldásában. 

 

 

Családsegítés 

A Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt az illetékességi területén élők számára a szociális 

vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet megoldásában, az ilyen 

élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából.  

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális egészségügyi szolgáltató, intézmény, 

valamint a gyermekjóléti szolgáltató, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat 

jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 

szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor, pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Nincs olyan információnk, hogy bármely szolgáltatás nyújtásakor a szolgáltatást igénybe vevőt 

hátrányos megkülönböztetés, vagy az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése érte 

volna. A településen az egyenlőség elve alapján jut mindenki a szolgáltatásokhoz. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Úrkúton elsősorban a Közösségi Ház a közösségi élet színtere, ahol a rendezvényeket 

jellemzően az önkormányzat, német nemzetiségi önkormányzat, a Faluvédő Egyesület és 

további civil szervezetek rendezik. Sokrétű, értelmes, szabadidős tevékenységek lehetőségét 

nyújtja. A közösségi szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a község fejlődéséhez, 

sőt hírnevéhez is hozzájárulnak. Az ismeretterjesztő előadásokat, időszakos kiállításokat, 

színházi előadásokat a lakosság nagy része látogatja. 

Télen a falu központjában lévő sportcsarnokban zajlanak a különböző sportesemények, és itt 

rendezik a különböző jótékonysági bálokat, farsangi bált, sváb bált, idősek napját. A nyári 

hónapokban a sportpályán zajlik a falunap, és a gyermeknapi rendezvény is, ahol nagy 

számban jelennek meg a falu lakói. 

A megrendezésre került rendezvények, fórumok, előadások összefoglalói a falu TV-ben 

megtekinthetők. Rendszeres időközönként megjelenik az „Úrkúti Harsona” újság, amelyben a 

falu jelentősebb eseményei olvashatók. Úrkút Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít 

a tájékoztatásra, melynek legfontosabb formája a www.urkut.hu internetes oldal. 

http://www.urkut.hu/
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A közösségi élet színterei mindenki számára jól megközelíthető, teljes körűen 

akadálymentesített. 

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

szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A településen etnikai konfliktusok nincsenek, azok kezelésére nincs szükség. 

A helyi közösség szolidaritásának szép példái vannak a településen. Többször adományt 

gyűjtöttek bajbajutott lakosokért, a falu jelképe az „Úrkúti Kút” is nagyrészt adományokból 

került felújításra. A civil szervezetek önkéntes munkájával folyamatosan szépül a falu, egyre 

több lakos érzi, hogy csak összefogással tudjuk megőrizni hagyományainkat, és így tudjuk 

megőrizni értékeinket. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Roma nemzetiségi önkormányzat nem tevékenykedik a településen. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei Ingyenes segítségadás, tanácsadás, hivatalos 

papaírok kitöltésében segítségnyújtás, 

felvilágosítás a rászorulók terén 

Elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon kívül 

szerény körülmények között élők 

melegétkezésének hiánya 

Az érintettek szociális étkezésbe vonásának 

szorgalmazása, rábeszéléssel  

Anyagi okok miatt átmeneti fűtési 

nehézségek 

Rászorulók természetbeni szociális 

segélyezése 

  

  

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

  

A települési önkormányzat a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére 

irányuló tevékenységét gyermekjóléti szolgáltatás útján látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás 

olyan észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető 

okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését, 

a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket fogadja és a veszélyeztetés gyanújának 

megalapozottsága esetén, a gyermek és a család szükségleteihez igazodó intézkedéseket tesz. 
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 A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését 

szolgálja. 

 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői: 

· az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos) 

· személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ); 

· a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó); 

· a rendőrség; 

· az ügyészség; 

· a bíróság; 

· a pártfogó felügyelői szolgálat; 

· az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek; 

· a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása; 

· javítóintézet, gyermekjogi képviselő; 

· fővárosi és megyei kormányhivatal; 

· az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv; 

· munkaügyi hatóság; 

· egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak; 

· állampolgárok. 

 

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál a gondozás, a kapcsolattartás kétféle módon valósul 

meg, családlátogatás, illetve ügyfélfogadás keretében. Némely esetben egyszeri 

segítségnyújtásra van szükség, ilyenkor az adott probléma egy adott intézkedéssel megoldható. 

Gyakori, hogy egy kliens több alkalommal is igénybe veszi az egyszeri segítségnyújtást, ami 

leginkább ügyfélfogadás keretében történik. 

 

A védőnő a szülőkkel elsősorban családlátogatás és tanácsadás keretében tartja a kapcsolatot. 

Látogatott családok száma átlagosan 100. 

 

Az óvoda a gyermekvédelem egyik fontos jelző intézménye. Alapvető feladatuknak tekintik 

felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat. Családlátogatások, családi 

körülmények folyamatos nyomon követése, valamint rendszeres fogadó órák szolgálják ezt a 

feladatot. Kiemelten fontosnak tartják a szülőkkel egy bizalmas kapcsolat és a gyakori 

kölcsönös párbeszéd kialakítását. Segíti a kapcsolatépítést a szülők bevonása az intézmény 

életébe, a korábban kialakított jó kapcsolat „krízis helyzet” idején előnnyé válik, könnyebben 

nyújtható segítő együttműködés. 

 

Az iskolában a családokkal fogadóórákon, szülői értekezletek keretében rendszeres a 

kapcsolattartás. Sajnos a felső tagozatban egyre kevesebben jönnek a fogadóórákra. Az 

ifjúságvédők fogadóórái is lehetőséget teremtenek a megbeszélésekre. Időpont egyeztetéssel 

tanulmányi, magatartási problémák megbeszélésére van lehetőség, szükség esetén  sor kerül 

családlátogatásra. Sürgős esetben telefonon tájékoztatják a szülőket és hívják be Őket. Az 

esetmegbeszélések után gyakran nem sok változás tapasztalható. Több esetben is bevonták a 

település Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársát a problémák megoldásának érdekében.  
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4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

 

 

2017-ben a csecsemőkorú gyermekek száma 10-14 fő között mozgott. Kisdedeknél ez a szám 34-

37 fő volt, óvodásoknál pedig 60-76 fő.  

Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába járó gyermekek létszáma 64 fő.  

A Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában tanulók létszáma 137 fő. 

Alsó tagozatos 67, felső tagozatos 70 gyermek. 

A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat ügyfelei Úrkút Község közigazgatási területén élő 

családok és gyermekek.  

 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

Nyilvántartásunk szerint hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű vagy 

fogyatékossággal élő gyermekek nincsenek a községben. 2017-ben összesen 14 kliens/család 

esetében folyt rendszeres családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás együttműködési 

megállapodás alapján. A szolgáltatást egyszeri alkalommal összesen 24 fő vette igénybe. 

Védelembe vétel alatt 5 család 6 gyermeke állt, nevelésbe vétel alatt pedig 3 család 3 gyermeke. 

A tavalyi év során 1 védelembe vétel került megszüntetésre nagykorúság okán. Egy védelembe 

vétel alatt álló család gondozása pedig költözés miatti illetékesség hiányában szűnt meg. 

Megszűnt továbbá egy gyermek nevelésbe vétele is, az érintett gyermek hozzátartozó általi 

családba fogadása okán. 4 új gondozási eset keletkezett együttműködési megállapodás alapján.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012 52

2013 49

2014 38

2015 32

2016 29

2017 25

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
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Fenti táblázatból kiderül, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

száma folyamatosan csökken. Ez az ellátási forma nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre 

eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg.  Rendkívüli 

gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket nevelő család, ha időszakosan 

megélhetési gondokkal küzd. Mivel Úrkút községben ez a szám csökkenő tendenciát mutat, 

arra lehet következtetni, hogy javul a családok vagyoni helyzete. Elenyésző az olyan gyermekes 

családok száma, ahol az egyik szülő kiesik a munkából, ezért a megélhetésük nehezebb, 

lakhatási körülményeik nem a legjobbak. Ezekre a családokra fokozottabb figyelem irányul, és 

folyamatosak a ruha és élelmiszer adományozások. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Az önkormányzat – saját hatáskörében – olyan helyi juttatások megállapítására is jogosult, 

melyet törvény nem ír kötelező feladatként elő számára. Úrkút Község Önkormányzata az 1997. 

évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján külön támogatást nem állapított meg a gyermekes 

családoknak. Amennyiben erre igény mutatkozna, az önkormányzat kész arra, hogy 

lehetőségeit mérlegelve támogatási formát állapítson meg. 

 

 

d) kedvezményes iskolai  étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Az ingyenes iskolai étkezésben részesülő gyermekek száma 11. Az össz tanulólétszámhoz 

viszonyítva – 137 fő – ez nem magas szám. 

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
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Úrkúton nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, így 

anyanyelvüknek kulturális helyzetüknek megfelelő pedagógiai programra sincs szükség. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen nem él szegregált, telepszerű környezetben gyermek. 

 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

Úrkút községben a védőnői feladatokat 1 fő látja el, aki a polgármesteri hivatal épületében 

kialakított barátságos, tágas helyiségben, nyugodt körülmények között várja a gondozottjait. Az 

ellátott kismamák és gyermekek átlaglétszáma 300 fő. 

A védőnő otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi 

állapotát, lakhatási körülményeit.  

  

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

1 fő háziorvos látja el a községben a gyermekeket is, beleértve óvoda és iskola-egészségügyi 

ellátást is mivel önálló gyermekorvosi ellátás nincs a községben. Gyermek-szakorvosi ellátást 

az ajkai Magyar Imre Kórházban illetve a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórházban kaphatnak a 

rászoruló gyermekek. A fogászati ellátást szintén 1 orvos végzi Úrkúton. 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A 0-7 éves korúak speciális, korai fejlesztésére azok a gyermekek jogosultak, akik  - megfelelő 

vizsgálatokkal alátámasztva – jelentős elmaradást mutatnak egy vagy több fejlődési területen. 

Ezek a területek például mozgásfejlődés, értelmi fejlődés, hallás- és látásfejlődés, 

kommunikáció- és beszédfejlődés, szociális, érzelmi fejlődés, viselkedésbeli eltérés. A 0-7 éves 

korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott. Ebben a 

logopédus és gyógypedagógus nyújt segítséget helyben, valamint a 8 km-re lévő Ajkán a 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye és az Ajkai Család- és 

Gyermekjóléti Központ. Fontos, hogy minden rászoruló gyermek részesüljön a fejlesztési 

tevékenységekben, amellyel a problémái kezelhetővé válnak, vagy megoldásra kerülnek. 

Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekről nincs tudomásunk. 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Úrkúton a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fővel működik.  A gyermekvédelmi 

szolgálatban végzett gondozás alapja a családgondozás, a gyermek veszélyeztetettségének 

megszüntetésére irányuló tevékenység, melyet személyes segítő kapcsolat keretében, a 

gyermekkel és a családjával végzett munkával, a gyermek problémáinak rendezésére a 

családban jelentkező zavarok ellensúlyozására végez a szolgálat családgondozója. A gondozás a 

következő tevékenységekből áll össze: információgyűjtés, tanácsadás, környezettanulmány 

végzése, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, családgondozás, védelembevétel stb. A 

családgondozó jó és szoros kapcsolatban van a jegyzővel, a védőnővel, a családokkal és az 

oktatási intézményekkel. Amennyiben kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődése bármely ok folytán veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe 

veszi a gyermeket. 
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f) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Egészségfejlesztés, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi 

lehetőségekhez mérten biztosított. A településen van sportcsarnok, füves és bitumenes 

sportpálya. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai 

nevelésében, a személyiség formálásában valamint az egészségmegőrzésben is. A szabadidős és 

szünidős programokon a település minden gyermeke részt vehet. 

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

A gyermek étkeztetés az iskolai és óvodai gyermekek számára megoldott, az óvodai 

konyha segítségével. Hétvégén és a szünidőben szervezett formában nem működik 

étkeztetés. Az 1-9 évfolyamig a tankönyvek ingyenesek a tanulók számára.  A 10. 11., 12. 

évfolyamon tanulók közül az aki: 

 tartósan beteg, 

 szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, 

 3 vagy több kiskorú (eltartott) gyermeket nevelő családban él, 

 nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

 gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesül. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

A településen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményeinek 

megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem volt. 

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

keretein belül 

Az önkormányzat szem előtt tartja az esélyegyenlőségi célcsoportok, így a gyermekek valós 

igényeit és szükségleteit, valamint törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

élethelyzetéből fakadó hátrányait kompenzálja. Fontos számunka, hogy a gyermekek egyenlő 

esélyekkel jussanak hozzá valamennyi szolgáltatáshoz. 

 

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 helyi óvodában és iskolában egyaránt tanulhat különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek. Az iskolában napközi is működik, így a tanulási problémák kezelése elsősorban a 

pedagógusok felelőssége, nem szem elől tévesztve a szülői felelősség szerepét. Az oktatás ilyen 

formában történő bonyolítása javítja azon gyermekek esélyegyelőségét, akikkel otthon nem 

tudnak vagy nincs idejük foglalkozni a szülőknek. A magatartási problémákkal küzdő tanulók 

kezelésében a gyermekjóléti szolgálat szakembere nyújt segítséget.  
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A hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs pozitív diszkrimináció 

(hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások), mint probléma a községükben nincs jelen, 

bízunk benne, hogy a jövőben sem kell vele számolnunk. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermekek különböző anyagi helyzete, 

öltözködésbeli különbségek (szegényesebb-

szerényebb megjelenés iskolában, óvodában) 

Szülő, iskola, környezet együttes 

odafigyelése, jelzőrendszer működése 

Érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása A jelzőrendszer hatékony működtetése, a 

környezet, elsősorban a pedagógusok 

észrevételeinek azonnali továbbítása az 

illetékesek (Gyermekjóléti-, Családsegítő 

Szolgálat, védőnő, jegyző) felé. 

Jelzőrendszer működésének támogatása Résztvevők együttműködjenek, egymást 

kölcsönösen tájékoztatják 

  

  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség. A nők 

hátrányos megkülönböztetéséről adat, információ nem áll rendelkezésünkre. Nagy a 

valószínűsége, hogy Úrkút községben ez nem jellemző. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései: 

- a nők és férfiak egyenjogúak, egyelő jogok illetik meg őket minden polgári, 

politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében, 

- a nőket a férfiakkal egyelő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, 

előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, 

- a nőket és férfiakat egyenlő jogok illetik meg a szociális biztonság területén. 

 

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő 

bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, 

családi állapot, anyaság, és terhesség tekintetében. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 

munkanélküliség. Mindkét nemnél csökkenés látható, de a munkanélküli férfiak száma 

magasabb. Ez annak köszönhető, hogy a környező nagyvárosokban lévő nagylétszámmal 

működő gyárak munkát tudnak biztosítani a nőknek, még az alacsonyabb iskolai 

végzettségűeknek is. A községben működik egy kisebb vállalkozás, ahol a csökkentett 

munkaképességű nők foglalkoztatása is megoldott. A helyi kereskedelmi egységek is helybéli 

nőket foglalkoztatnak.  

 

 

 

 

 

A foglalkoztatást segítő és képzési programokat az Ajkai Járási Hivatal Foglalkozatási Osztálya 

bonyolítja. Arról nincs információnk, hogy a foglalkoztatás területén hátrányos 

megkülönböztetésre került volna sor. 

Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 773 731 739 697 34 34

2013 775 725 734 700 41 25

2014 768 717 735 698 33 19

2015 743 705 715 683 28 22

2016 733 695 709 679 24 16

2017 733 700 708 683 25 17

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A településen bölcsőde még nincs, de kialakítása folyamatban van, így az édesanyák 3 éven 

aluli gyermekeinek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése biztosítva lesz. 

Napközi otthonos óvoda és - a tanév tartama alatt – napközis iskola is működik. Az óvodai 

férőhelyek száma 75 fő, a jelenleg beíratott gyermekek száma 64 fő. Ebből kitűnik, hogy az 

óvoda szabad kapacitással működik. 

A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása 

megoldott legyen. Nagy segítség az anyáknak az is, ha a nagyszülők, rokonok besegítenek a 

gyermekfelügyeletben, hiszen sok anya kénytelen három műszakos rendben dolgozni, mert sok 

esetben ezen múlik, hogy tud-e ételt tenni az asztalra a családnak, vagy ki tudja-e fizetni a 

számlákat. Szerencsére Úrkúton szinte mindenkinek vannak hozzátartozói, akik a gyermekek 

felügyeletében tudnak segíteni. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnő szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandó anyára és gyermekre fokozott 

figyelmet fordít. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban kezdi meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások 

formájában. Segítséget nyújt a család- szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó 

nyomtatványok kitöltésében. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a gyermekek 

családi körülményeire. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 

alapvetően az iskolában kerül sor. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

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

azt, hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintettek nem 

szívesen beszélnek róla.  

A kisebb bántalmazás, vagy lelki terror is erőszak, ezért ezeket sem lehet figyelmen kívül 

hagyni és szigorúan fel kell lépni ellene. A családsegítő szolgálathoz fordulhat, akinek ilyen 

jellegű problémája van. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

 

Úrkúton nincs anyaotthon, sem családok átmeneti otthona és egyéb krízishelyzetben segítséget 

nyújtó intézmény. Anyaotthon a 8 km-re lévő Ajkán van. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A helyi közéletben a nők aktivitása kiemelkedő. Az önkormányzati munkahelyeken – hivatal, 

szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási terület – a férfiak száma elenyésző.  

 

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

kezdeményezések 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést 

nem igényelnek. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Bölcsődés korú gyerekek elhelyezése Intézményrendszer fejlesztése 

 

Eltitkolt családon belüli erőszak 

- Felvilágosítás hirdetőtáblán, helyi újságban 

a segítség igénybevételének lehetőségeiről 

(Családsegítő, Rendőrség, ingyenes hívható 

segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken 

történő közzététele); - Jelzőrendszer 

működtetése, kontrolálása, a hatékony 

működés segítése, a beérkező jelzések 

azonnali kezelése; 

Háztartási, gyermeknevelési, életvezetési 

ismeretterjesztés 

Előadások, oktatások szervezésével csökken a 

családsegítésben gondozottak száma 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

trendek stb.) 

 

A társadalmi elöregedés globális problémává lett Magyarországon. Egyre kevesebb gyermek 

születik, az idősek száma növekszik. A korábbi évek munkanélkülisége és az alacsony bérek 

sok időskorú esetében kisnyugdíjat eredményezett. Ennek következményeként a megélhetés 

gondja jelen van életükben. Mindez maga után vonja az alacsony életszínvonalat, az élet 

minőségük romlását. Sokan a korábbi évekre jellemzően, háztartásbeliként gyermekek 

nevelésének beszámításával vagy nyugellátáshoz szükséges minimális munkaviszony 
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igazolásával szereztek jogosultságot az ellátásra, azok nyugdíja lényegesen alacsonyabb és 

szerényebb életvitelt enged meg számukra. 

 Az időskorra jellemző a szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó képességük 

beszűkölése, a betegségek megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió és a demencia 

kialakulása, a súlyos, krónikus megbetegedések.  

Az idősek szociális helyzetét azonban az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban élnek.  

Elmondható, hogy Úrkúton még mindig erősek az időseket támogató családi kapcsolati 

rendszerek. Generációk élnek együtt és segítik egymást. 

Az idősek nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer saját jogú, és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi 

nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások valamint az 

özvegyi járadék. A megváltozott munkaképességű nyugdíjasok rokkantsági ellátásban és 

rehabilitációs ellátásban részesülhetnek. 

 

 

Állandó lakosok száma 2018. január 1-jén: 2071 fő 

Ebből: 61-70 évesek száma: 258 fő (117 férfi és 141 nő) 

            71-80 évesek száma: 159 fő (59 férfi és 100 nő) 

            81-90 évesek száma: 50 fő (14 férfi és 36 nő)  

            91-100 évesek száma: 10 fő (0 férfi és 10 nő) 

 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012 260 361 621

2013 251 364 615

2014 246 356 602

2015 229 347 576

2016 218 341 559

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a)idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel, vannak akik, szívesen végeznek 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre főleg tavasztól őszig van lehetőségük idénymunka 

vállalásával, de vannak olyanok is, akik a nyugdíj mellett visszatérnek a munkahelyükre 

részmunkaidős munkavégzésbe.  

Alapjában véve azonban nem jellemző, hogy a lakosság köréből nagymértékben élnének a 

nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés lehetőségével. Az idős, nyugdíjas emberek a vidéki 

életmóddal járó többletterhelés miatt örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. 

Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka bőven. Első sorban Ők azok, akik még 

komolyan veszik a kertek művelését az önellátó gazdálkodás lehetőségeinek a kihasználása 

céljából. A településen minimális munkalehetőség van, aminek élvezője nem a nyugdíjas 

korosztály. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy aki tisztességesen ledolgozta az aktív 

korát, annak megélhetési kényszere nincs a munkavállalásra, leköti és kielégíti a ház körüli 

tevékenység. 

 

A táblázat adatai alapján látható, hogy a regisztrált munkanélküliekhez képest aránylag magas 

az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma. Annak a személynek, aki ebben a korban 

munkanélkülivé válik, az elhelyezkedési esélye minimális, sokkal kiszolgáltatottabb a 

munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az 

elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. 
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Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő %

2012 68 10 15%

2013 66 16 24%

2014 52 13 25%

2015 50 14 28%

2016 40 13 33%

2017 42 11 27%

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

 
 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás előfordul, de nem jellemző a településen. 

Helyi szinten sajnos nincs lehetőség a nyugdíjasok foglalkoztatására a közintézményekben. 

Meg kell említeni azonban Nyugdíjas Klubot, mely sajnos évek óta csökkenő létszámmal 

működik. Programjaik ugyanakkor sokrétűek, az egész évet lefedő találkozási alkalmakat 

teremtenek. A nyugdíjasok foglalkoztatásának egyik lehetősége az önkéntes tevékenység 

végzésébe való bekapcsolódás. Az idősebb korosztály egyrészt nagy szakmai tapasztalatokkal 

rendelkezik, másrészt sokan keresik az aktív elfoglaltság és szabadidő-eltöltés lehetőségeit, így 

az önkéntességben fontos szerepet játszhatnak. A községben sok területen megjelennek az 

időskorúak köréből kikerülő önkéntesek, akik a falu környezetének rendezésében is részt 

vesznek és aktívan bekapcsolódnak a falu közéletébe is. 

A helyi önkormányzat nagy figyelmet szentel az időseknek, évente megrendezésre kerül az 

idősek napja, ahol szép műsorral, apró ajándékokkal lepik meg a nagy számban megjelenő idős 

embereket. 
 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A diszkrimináció felmérése e célcsoport tekintetében is rendkívül nehéz. A szakirodalomból 

is tudható, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci 

diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik 

el őket. 

Községünkben az idősekkel szemben hátrányos megkülönböztetést nem tapasztalunk, sőt 

tudásukkal segítik a fiatalabb korosztályt. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek 

számára a szociális alapszolgáltatásokat. Az önkormányzat szociális rendelete alapján 

biztosított szociális alapszolgáltatások: - Szociális étkeztetés, - Házi segítségnyújtás. 
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A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokat az önkormányzat a 

kötelezően ellátandó feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások 

megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában.  

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók 

szívesen veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat akár saját 

otthonukban is. A szociális étkeztetés is egyre népszerűbb, az idősek választhatnak, hogy 

helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítással kérik az ebédet. 
 

A célcsoport az egészségügyi alapellátást helyben tudja igénybe venni. A szakellátást az ajkai 

illetve a veszprémi kórház biztosítja. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, 

annak lehetősége van betegszállítót igényelni. Az önkormányzat és intézményei valamint a 

rendelő, fogászati rendelő akadálymentesítettek. Az érintettek zöme tájékozott a szociális 

szolgáltatások igénybevétele tekintetében. Az igénybevételükhöz szükséges adminisztráció 

elvégzésében aktív segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat.  

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Úrkúton a helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás megfelelő. Az 

önkormányzat és intézményei, civil szervezetei önállóan és együttműködve is 

törekednek az érintett célcsoport közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés 

biztosítására. A községben kulturális programok, események biztosítják az idősebb 

korosztály szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését. A szervezők 

munkájának köszönhetően az idősek rendszeres látogatói ezeknek a programoknak. 
 

A településen a nyugdíjas élet mozgatója az „Idősek Klubja”, rendszeres programokat, 

kirándulásokat szerveznek. Munkájukra mindig lehet számítani a településen megszervezésre 

kerülő rendezvények bonyolításában, vendéglátásban. A kulturális, közművelődési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára nyitott, mind a közösségi házban, mind a 

könyvtárban.  

 

 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai képességeinek fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ezzel nemcsak a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeik nőnek, de általában véve is több információhoz 

juthatnak rövid időn belül és hatékony módon. Az önkormányzat a közösségi házban biztosítja 

az internettel otthon nem rendelkező idősek számára az ingyenes internet szolgáltatás 

elérhetőségét.  

A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, de néhányan már részt vettek a 

kifejezetten ennek a korosztálynak szervezett oktatásokon. Aki viszont megkóstolta az internet 

lehetőségének az ízét, az tudomásunk szerint rendszeresen használja kapcsolattartásra és egyéb 
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más szórakozásra. Ezek a bátrabb és nyitottabb nyugdíjasok, az egymás közötti 

beszélgetésekkel felkelthetik az érdeklődést másokban is az internet iránt. 

 

 

 

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

 

Kistelepülés lévén az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok szervezésére 

önkormányzati szinten nem áll rendelkezésre forrás. Viszont az Nyugdíjas Klub által és 

önszerveződő módon szerveződő célzott programok lebonyolításához az önkormányzat 

ingyenesen biztosít helyet. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Egyedül élő idősek segítése Az aktivitást megőrző programok, 

szolgáltatások szervezése. Képzések indítása, 

igény szerinti bővítése. 

Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer 

kiépítése 

A háziorvos, a Családsegítő Szolgálat 

szorosabb együttműködés; - Kapcsolat 

kiépítése és fenntartása az egyedül élő idősek 

családtagjaival; 

  

  

  

  

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb 

társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy 

egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési 

eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 

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

közfoglalkoztatás) 

Úrkút községben a fogyatékkal élő személyek száma minimális. A rendelkezésünkre álló 

adatok szerint mindnyájan részesülnek valamilyen ellátásban. Foglalkoztatásuk így nem 

létfontosságú. A csökkent munkaképességűeknek – akiknek egészségi állapota megengedi - 

lehetőségük van egy helyi kisvállalkozásnál elhelyezkedni.  

A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen számukra nincs nappali 

ellátás, lakóotthon, gondozóház. Jelenleg az érintettek ellátása, ápolása általában családon belül 

megoldott. A házi segítségnyújtás a rászorultak saját környezetében (lakásán) nyújt segítséget. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Úrkút község területén működő vállalkozások tekintetében nincs olyan információnk, hogy a 

foglalkoztatás során fogyatékkal élő, vagy megváltozott munkaképességű munkavállaló 

hátrányos megkülönböztetésben részesítették volna. 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A településen értelmi fogyatékos vagy halmozott fogyatékossággal élő személyről nem tudunk. 

A településen ennek okán az önálló életvitelt támogató szolgáltatások és programok nincsenek. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik.  

 

A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a 

különböző szintű jogszabályok rendelkeznek. (pl. Fot., Szt., Cst. ) 

A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása 

az általában alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs 

ellátás, illetve plusz juttatásként a feltételek fennállása esetén a fogyatékossági 

támogatás. A gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű családi pótlék 

illeti meg.  

 

 
A megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásának 

rendszere 2011. január 1-től megváltozott. A helyette bevezetett rehabilitációs ellátásokról nincs 

külön statisztika. Megváltozott munkaképességű személyek ellátási formái:  Rehabilitációs 

ellátás,  Rokkantsági ellátás. Az önkormányzat rendelkezésére álló információk alapján a 

településen minden megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személy részesül 

valamilyen ellátásban. 

Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301)

Összesen

2012 43 38 81

2013 42 37 79

2014 41 37 78

2015 39 36 75

2016 36 33 69

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége, 

közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Úrkút községben az intézmények és közszolgáltatást nyújtó intézmények 

akadálymentesítettek, könnyen megközelíthetők.  

 Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő hozzáférés is 

megoldott, akadálymentesített helyszínen érhetőek el. A hatályos jogszabályoknak megfelelően 

új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Ma már 

kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az építésügyi 

hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 

dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés 

szempontrendszere. 

 

 

A szakemberek elmondása alapján az elszigetelten élő, fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő 

gyermeket nevelő szülők vagy fogyatékost ápoló családtag nehezen nyit a kapcsolatteremtésre, 

a közösségi programokra. Nem szívesen vesznek részt nyitott rendezvényeken.  

A helyi média, a honlap is nyitott a célcsoportot érintő cikkek, rendezvények eseményeinek 

megjelentetésére. A fogyatékos ember alapvető joga, hogy hozzájusson a közérdekű, valamint a 

jogai gyakorlásához szükséges információhoz. Ez a hozzáférés jelenti egyrészt azt, hogy a 

fogyatékos személy érzékelje az információkat (a vak személy hallja, a siket személy lássa 

azokat), másrészt azt, hogy biztosított legyen számára a megfelelő értelmezés lehetősége. Ennek 

érdekében tovább fejlesztésre vár a honlap, hiszen hiányzik a hangos és a vakok és gyengén 

látók számára szükséges verziók telepítése. 
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Az önkormányzatunk lehetővé teszi a lakosság által igénybe vehető elektronikus kapcsolatot, 

vagyis az ügyintézéshez szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok letölthetőségét. Az e-

közigazgatás kiépítése folyamatban van. A településen a helyi kábel TV által megoldott a 

testületi ülésekről készült összefoglaló televíziós közvetítése is, mely nem csak a fogyatékkal 

élők esélyegyenlőségét segíti elő, hanem a kábelszolgáltatást igénybe vevő lakosság 

információhoz jutását is.  

 

 

b) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Úrkúton a munkahelyek többségénél nem megoldott az akadálymentesítés. Akadálymentesnek 

csak az az épület tekinthető, amelyben minden szerkezet, berendezési tárgy minden ember 

számára – beleértve az átmenetileg vagy tartósan fizikai, érzékszervi, értelmi fogyatékossággal 

élő embereket is – önállóan használható. Nincs akadálymentesítés az autóbusz megállókban, és 

csak részben megoldott vendéglátóhelyek (étterem), nagyobb kereskedelmi és gazdasági 

egységek elérhetősége.  

 

c) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A településen  mozgássérültek számára parkolóhelyek nincsenek kialakítva,de a parkolás nem 

okozhat gondot.  Akadálymentes autóbusz várakozóhelyek, egyenletes, síkfelületű járdák sem 

kerültek kialakításra. Az egyetlen gyalogos átkelőhely süllyesztett járdaszegéllyel készült. 

Úrkúton a közösségi közlekedés nagyrészt megoldott, de fejlesztése és a meglévők 

karbantartása szükséges.  

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hivatalos ügyek intézésének nehézsége Az önkormányzati alkalmazottak 

közreműködése a fogyatékosok hivatalos 

ügyeinek az intézésben (nyomtatványok 

beszerzése, kitöltése stb.) - Tanácsadás, 

adminisztrációs segítségnyújtás. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások, 

szűrővizsgálatok igénybevételének segítése, a 

mozgásukban erősen korlátozott személyek 

támogatása a szűrőprogramokra történő 

eljutásuk terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő 

vállalkozóknak, civil szervezeteknek, az egyház képviselőinek, a falu lakosságának, időseknek 

és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Úrkút a jövőben még inkább élhető 

településsé váljon.  

 A civil élet alakításnak fő letéteményesei az Római Katolikus Egyház. Közösség alakító 

szerepe vetekszik az önkormányzatéval. Egyházi szolgáltató intézmény nem működik a 

településen. Érdekvédelmi szervezet szintén nem szerepel a köztudatban és a nyilvántartásban 

sem.  

Községünkben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy 

számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat lehetősége szerint 

támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. 

Jelentős civil szervezetek: - Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület - Polgárőr Egyesület – 

Úrkúti Sportkör - Nyugdíjasok klubja – Összefogás Kutyás Sportegyesület – Úrkúti 

Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület – Vadászok és barátok Egyesület – Úrkúti Tekeklub – 

Úrkút-Oberpleichfeld Baráti Kör Egyesület – Tiszta Forrás Alapítvány – Hauser Lajos 

Emlékalapítvány.  

A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt 

alakítottunk ki velük. Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken 

aktívan vesznek részt a szervezetek. A Polgárőr Egyesület, a bűnmegelőzésben, a 

környezetvédelemben és kulturális rendezvények szervezésében, az Nyugdíjasok Klubja az 

idősebb korosztálynak nyújtanak segítséget. Tevékenységükkel beintegrálják a különböző 

célcsoportokat a hétköznapi életbe, segítik mindennapjaikban. 

 

A Képviselő-testület és a polgármester többször tett kísérletet a civil szervezetekkel és a 

lakossággal történő hatékonyabb együttműködésre, több, de inkább kevesebb sikerrel. A 

nyitottság részükről továbbra is természetes az ilyen irányú kezdeményezésekre.  

Az előrelépés nem feltétlenül akarat, inkább szabadidő kérdése. A falun élő emberek sokat 

dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét elveszi az utazás, munka 

után a kertek, porták, otthonok rendben tartása is sok energiát igényel. A televízió, mint 

szórakoztató iparág mellett egyre nagyobb teret hódít az gyorsan fejlődő internet- és 

mobilszolgáltatás. Közösségi életre egyre kevesebb idő marad.  

A kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításához, legyen 

az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, jótékonysági rendezvény, gyermek-, illetve 

idősek napja legfőképpen pénz kell. Az önkormányzattal szemben megfogalmazódik 

elvárásként ingyenes közösségi rendezvények szervezése és finanszírozása, viszont az anyagi 

helyzete erre csak mérsékelten biztosít lehetőséget. Egy aktív közösségi élet kialakításához 

elsősorban fel kellene mérni a lakossági igényeket, amik biztos, hogy nagyon szerteágazóak. Az 

igények ismeretében meg lehetne fogalmazni közös célokat azokkal, akik önként és szívesen 

veszik ki részüket a munkából is. A közös munka gyümölcse a közös siker, a közös öröm. A 

célok ismeretében a megvalósításhoz szolidan anyagiak is tervezhetőek. A rendezvények 
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sikeres megszervezéséhez azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek 

hívószavára az emberek szívesen mozdulnak.  

 

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

A településen német nemzetiségűek is élnek, így német nemzetiségi önkormányzat is működik, 

jól együttműködve Úrkút Község Önkormányzatával. 

 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A nemzetiségi önkormányzat a programjaik szervezése és hagyományápolás mellett 

érdekképviseletet is ellátnak, képviselik a nemzetiségük érdekeit, törekednek az 

esélyegyenlőség megtartására. Évente megrendezik a Nemzetiségi Napot, melyen vendégül 

látják egymást, megosztják eredményeiket.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetek többsége kapcsolódik, illetve részt vesz a közfeladatok ellátásában és az 

érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség elérésére törekszik. A szervezetek 

társadalmi párbeszédet kezdeményeznek, támogatják lehetőségükhöz mérten a látókörükben 

élő rászoruló célcsoport tagjait. 

 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

Az önkormányzat számára fontos a helyi vállalkozások szerepvállalása, a falu érdekeit 

figyelembe vevő intézkedéseik megtétele. Az önkormányzat törekszik a jó partneri kapcsolat 

kialakítására, mely eredményeként közös akarattal tudnak lépéseket tenni az esélyegyenlőség 

megteremtéséért. A vállalkozások támogatóként jelen vannak a rendezvényeken, 

kezdeményezések mellé állnak és anyagilag is támogatják azokat. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, az Úrkúti Polgármesteri Hivatal dolgozói, az önkormányzati intézmények, az egyház, 

a civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok 

megtétele céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a település honlapján 

olvasható és véleményezhető. Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb 

felsorolt intézmények, civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános 

képviselő-testületi ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott dokumentum feltöltésre 

kerül és hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket 

megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. Emellett az SZGYF 

oldalon a Helyi Esélyegyenlőségi Programok oldalra is feltöltésre kerül.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

I. Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása  

rövid címmel 

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei Ingyenes segítségadás, 

tanácsadás, hivatalos papaírok 

kitöltésében segítségnyújtás, 

felvilágosítás a rászorulók terén 

Elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon 

kívül szerény körülmények között élők 

melegétkezésének hiánya 

Az érintettek szociális étkezésbe 

vonásának szorgalmazása, 

rábeszéléssel 

Anyagi okok miatt átmeneti fűtési 

nehézségek 
Rászorulók természetbeni 

szociális segélyezése 

II. 

Gyermekek 

Gyermekek különböző anyagi helyzete, 

öltözködésbeli különbségek (szegényesebb-

szerényebb megjelenés iskolában, 

óvodában) 

Szülő, iskola, környezet együttes 

odafigyelése, jelzőrendszer 

működése 

Érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása A jelzőrendszer hatékony 

működtetése, a környezet, 

elsősorban a pedagógusok 

észrevételeinek azonnali 

továbbítása az illetékesek 

(Gyermekjóléti-, Családsegítő 

Szolgálat, védőnő, jegyző) felé. 

Elszegényedés jelei Óvodai, iskolai odafigyelés, 

jelzések továbbítása a segítséget 

nyújtani tudó szervek felé, 

ruhagyűjtés, adományozások 
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megszervezése, csere-bere akciók 

szervezése. 

Jelzőrendszer működésének támogatása Résztvevők együttműködjenek, 

egymást kölcsönösen 

tájékoztatják 

III. Nők 

Bölcsődés korú gyerekek elhelyezése 
Intézményrendszer fejlesztése 

Eltitkolt családon belüli erőszak - Felvilágosítás hirdetőtáblán, 

helyi újságban a segítség 

igénybevételének lehetőségeiről 

(Családsegítő, Rendőrség, 

ingyenes hívható segélykérő 

telefonszámok nyilvános 

helyeken történő közzététele); - 

Jelzőrendszer működtetése, 

kontrolálása, a hatékony 

működés segítése, a beérkező 

jelzések azonnali kezelése; 

Háztartási, gyermeknevelési, életvezetési 

ismeretterjesztés 

Előadások, oktatások 

szervezésével csökken a 

családsegítésben gondozottak 

száma 

Kismamák, kisgyermeket nevelők 

helyzetének javítása 

Szabadidős programok 

szervezése, igény szerinti 

bővítése, játszóterek, 

zöldterületek, közparkok 

tervszerű felújítása. 

IV. Idősek 

Egyedül élő idősek segítése Az aktivitást megőrző 

programok, szolgáltatások 

szervezése. Képzések indítása, 

igény szerinti bővítése. 

Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer 

fejlesztése 

A háziorvos, a Családsegítő 

Szolgálat szorosabb 

együttműködés; - Kapcsolat 

kiépítése és fenntartása az 

egyedül élő idősek 

családtagjaival; 

V. 

Fogyatékkal 

élők 

Hivatalos ügyek intézésének nehézsége Az önkormányzati alkalmazottak 

közreműködése a fogyatékosok 

hivatalos ügyeinek az intézésben 

(nyomtatványok beszerzése, 

kitöltése stb.) - Tanácsadás, 

adminisztrációs segítségnyújtás. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások, 

szűrővizsgálatok igénybevételének segítése, 

a mozgásukban erősen korlátozott 

személyek támogatása a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal 

élők is minél nagyobb számban 

részt vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon 
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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 

Hivatalos ügyek intézésének 

nehézségei 

Elhanyagolt, alkoholizáló, 

önhibájukon kívül szerény 

körülmények között élők 

melegétkezésének hiánya 

Anyagi okok miatt átmeneti fűtési 

nehézségek 

önkormányzati szociális ügyintéző, 

családsegítő munkatárs, jegyző, 

egészségügyi intézmények 

Gyermekek 

Gyermekek különböző anyagi 

helyzete, öltözködésbeli különbségek 

(szegényesebb-szerényebb 

megjelenés iskolában, óvodában) 

Érzelmi, és testi bántalmazások 

előfordulása 

 

Jelzőrendszer működésének 

támogatása 

védőnő, pedagógusok, gyermekjóléti 

szolgálta munkatársa, jegyző, 

egészségügyi intézmények 

Nők 

Bölcsődés korú gyerekek elhelyezése 

 

Háztartási, gyermeknevelési, 

életvezetési ismeretterjesztés 

 

önkormányzat, védőnő, családsegítő 

munkatárs,  

Idősek 

Egyedül élő idősek segítése, 

Az időseket figyelemmel tartó 

jelzőrendszer kiépítése 

Önkormányzat, civil szervezetek, 

egészségügyi intézmények, családsegítő 

munkatárs 

Fogyatékkal 

élők 

Hivatalos ügyek intézésének 

nehézsége, Az egészségügyi 

prevenciós szolgáltatások, 

szűrővizsgálatok igénybevételének 

segítése, a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek támogatása a 

szűrőprogramokra történő eljutásuk 

önkormányzati szociális ügyintéző, 

családsegítő munkatárs, egészségügyi 

intézmények, önkormányzat 
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terén. 

 

Jövőképünk 

 

Úrkút Község Önkormányzatának legfontosabb célja, hogy az itt élő állampolgárok 

jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása érdekében olyan 

környezetet biztosítson, amely erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a 

társadalmi szolidaritást. Az intézkedéseivel elősegítse nehezebb körülmények között 

élők boldogulását, a hátrányos helyzetű csoportok számára megteremtse az 

esélyegyenlőség feltételeit. Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek esélyegyenlőségét, 

hogy intézkedéseink eredménye csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, 

javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Folyamatosan odafigyelünk az idősek körében 

az aktív életvitel biztosítására, a generáció közti távolság csökkentésére, a rászorulók 

mindennapjainak könnyítésére. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén gazdasági és 

szociális szférában az egyenlő bánásmód érvényesítését. Különös figyelmet fordítunk a 

fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítására. 

 

 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I/1. Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Elhanyagolt, szerény körülmények között élők helyzetének javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az elhanyagolt vagy szerény körülmények között élők nem veszik 

igénybe az önkormányzat segítségét, tájékozatlanok, így vannak 

olyanok, akik nem jutnak meleg ételhez, nem ismerik az ellátások 

formáit, így ellátatlanok maradnak, van aki büszkeségből nem kér 

segítséget, inkább egész télen át fűtetlen vagy alig fűtött lakásban él. 

Van aki, alacsony jövedelméből nem tudja az áramot 

visszakapcsoltatni. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

a településen szegény körülmények között élő emberek 

lakókörnyezetének javítása, lakhatási körülmények javítása,  

ne legyen ellátatlan, meleg ételt nélkülöző lakos a faluban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.A leromlott lakókörnyezetben élők illetve szerény körülmények 

között élők feltérképezése, adatgyűjtés 

  

2. igényfelmérés melegétkezésre, téli tüzelőre,  



 58 

3. folyamatos tájékoztatás az igénybe vehető ellátásokról, 

lehetőségekről, 

4. a hivatalos ügyekben folyamatos segítségnyújtás 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  

Partnerek Egészségügyi intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. Helyzetfelmérés 2019-06-30 

2. Nyilvántartásba vétel 2019-07-31 

3. Folyamatos 2019 -2024 

 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Helyzetfelmérés 1 db, 

nyilvántartásba vétel: igény szerint 

szolgáltatások folyamatos igénybevétele 

felmérés, összegzés a tapasztalatokról 1 db 

 

Fenntarthatóság: kapcsolattartás, tájékoztatás, folyamatos adatfrissítés 

 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

forráshiány 

 az érintettek nem működnek együtt az intézkedésben részt vevőkkel 

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

- pályázatok figyelése, pályázati források bevonása 

- civil szervezetek bevonása 

- célcsoport ösztönzése 

 

Szükséges 

erőforrások 

Szakértelem a felméréshez, nyilvántartásba vételhez, anyagi források 

biztosítása, telefon és gépjármű biztosítása,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/1. Gyermek esélyegyelősége 

Intézkedés címe: 
Az átlagosnál hátrányosabb helyzetű gyermekek életminőségének 

javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Rosszabb anyagi körülmények között élő családok gyermekeinek 

szegényesebb-szerényebb a megjelenése iskolában, óvodában, (amit 

néhány jobb körülmények között élő gyermek megjegyez), így ezek a 

gyermekek főleg érzelmileg sérülnek. Előfordul a tisztálkodás hiánya, 
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ami egyértelműen a szülők nemtörődömségét tükrözi, viszont a 

gyermek ilyen esetben is lelkileg sérül, amikor társai megjegyzést 

tesznek rá. 

Érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása 

 

Jelzőrendszer működésének támogatása 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A településen élő gyermekek helyzetének, életminőségének javítása, 

felzárkóztatásuk elősegítése. A pozitív szülői példákon keresztül a 

mintakövetés által javul a gyermekek megjelenése, higiénés állapota, és 

tanulmányi eredményeik. A meglévő jelzőrendszer tökéletesítése, 

hatékonyabbá tétele. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Helyzetfelmérés, a családok és a családokban élő gyermekek 

számának életkörülményeinek feltérképezése, 

környezettanulmány készítése 

2. A család nyilvántartásba vételének elősegítése 

3. Felvilágosító előadások, megbeszélések a szülőkkel  

4. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa – a 

jelzőrendszer tagjainak közreműködésével – pénzbeli, 

természetbeni szolgáltatásokhoz való hozzájutást segíti 

5. az érintett gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve 

a szülők eredményesbevonását segítő ismeretek elsajátítása a 

kompetenciák fejlesztése érdekében. 

6. Tájékoztatás a jelzőrendszer tagjainak 

7. Információáramlás könnyítésére egyeztetések 

 

  

Résztvevők és 

felelős 
Iskola, óvoda, védőnő, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  

Partnerek Egészségügyi intézmények, önkormányzat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. helyzetfelmérés 2019-06-30 

2. Nyilvántartásba vétel 2019-07-31 

3. Folyamatos 2019 -2024 

 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Helyzetfelmérés 1 db, 

az érintett gyermekek számának csökkenése 

felmérés, összegzés a tapasztalatokról 1 db 

Fenntarthatóság: szakemberek bevonása, tájékoztatás, 

információáramlás 

 

 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

a szülők nem fogadják el a segítséget, 

 az érintettek nem működnek együtt az intézkedésben részt vevőkkel 



 60 

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

szakemberek bevonásával a család érzékenyítése a problémára 
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III/1. A nők esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Bölcsődés korú gyermekek elhelyezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A településen nincs bölcsőde, a nők nem tudják a kisgyermekeket sehol 

elhelyezni, így munkába sem tudnak állni 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A foglalkoztatott nők számának növelése, a kisgyermekes anyák 

munkába való visszatérésének megkönnyítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Igényfelmérés 

2. Források feltérképezése 

3. Tervezés, kivitelezés 

4. Működtetés, fenntartás 

 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat  

Partnerek Óvoda 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. helyzetfelmérés 2018. 

2. forráskeresés-tervezés 2018. 

3. kivitelezés 2019. 

4. működtetés, fenntartás – folyamatosan 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Elhelyezett gyermekek száma 0-3 év között. A 

gyermek 3 éves kora előtt munkába visszatét anyák számának 

növekedése. 

 

 

 

Fenntarthatóság: igényfelmérés, lehetőségek kiaknázása, pályázat 

 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

forráshiány 

  

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

pályázati források bevonása, beruházás átütemezése 

  

Szükséges 

erőforrások 

Szakértelem a felméréshez, anyagi források biztosítása (önkormányzati, 

pályázati) műszaki tartalom és beruházási szakértelem a felméréshez, 

tervezéshez és kivitelezéshez 
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III/2. A nők esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Háztartási gyermeknevelési, életvezetési ismeretterjesztés 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Gyermekét egyedül nevelő nő vagy többgyermekes családnál az 

elszegényedés kockázata magas 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Igények feltérképezése, megtudni, kik küzdenek a problémával. 

Átmeneti segítségnyújtás, támogatások nyújtása 

Megállítani az érintett családok elszegényesedését 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Felvenni a kapcsolatot az iskolával, óvodával és kiszűrni a 

rászorulókat 

2. Igényfelmérés 

3. Szociálisan rászorultak támogatása 

4. Elszegényedés megállítására további alternatív lehetőségek 

számbavétele  

 

 

  

Résztvevők és 

felelős 
Szociális Bizottság, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  

Partnerek Egészségügyi intézmények, óvoda, iskola 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. helyzetfelmérés, kapcsolatfelvétel 2019-06-30 

2. támogatások nyújtása 

3. Folyamatos 2019 -2024 

 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Helyzetfelmérés 1 db, 

Eredményességi mutatók: támogatottak számának növekedése, 

igénylők számának csökkenése 

felmérés, összegzés a tapasztalatokról 1 db 

Fenntarthatóság: önkormányzati finanszírozás 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

vannak rászorulók, de nem tudunk rólunk, vagy nem igényelnek 

segítséget 

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

tájékoztatás, információáramlás 

  

Szükséges 

erőforrások 

Szakértelem a felméréshez, nyilvántartásba vételhez, anyagi források 

biztosítása, szakemberek alkalmazása 
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IV/1.Az idősek esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Egyedül élő idősek segítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Időskori egyedüllét, magányosodás depresszív hatása jelentős 

probléma 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid táv: A családtagok szemléletformálása a korosztály törődésével 

kapcsolatban. 

Közép táv: bevonni a korosztály településünkön a közösségi életbe, 

aktív időskor támogatása 

Hosszú táv: Idősek elmagányosodásának visszaszorítása 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Helyzetfelmérés 

2. Szemléletformálás, kapcsolatfelvétel a családtagokkal 

és az érintettekkel 

3. Programok szervezése települési szinten. Aktív 

időskor segítése, bevonásuk közösségi munkába 

  

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, Közösségi Ház és Könyvtár  

Partnerek civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

4. helyzetfelmérés 2019-06-30 

5. Nyilvántartásba vétel 2019-07-31 

6. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 2019 -2024 

 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: elszigetelten, magányban élők arányának 

csökkenése az időskorúak számából 

Fenntarthatóság: közösségi élet, kapcsolattartás a célcsoport tagjaival 

 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

befordulás, elzárkózás az időkorúak irányából 

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

kapcsolatteremtés, folyamatos megkeresés, kommunikáció 

  

Szükséges 

erőforrások 

 

anyagi források biztosítása,  szakemberek alkalmazása 

 
 

IV/2. 
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Intézkedés címe: Az időseket figyelemmel tartó jelzőrendszer kiépítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az időskorúakat több tényező is veszélyezteti (alacsony nyugdíj, 

egészségügyi problémák, mobilitás csökkenése) 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Általános cél, a veszélyeztető tényezők szisztematikus feltárása, az 

észlelés és beavatkozás hatékonyságát növelő helyi hálózat 

működtetése. 

Rövid táv: veszélyeztető tényezők felmérése, adatgyűjtés, 

kockázatelemzés. Jelzőrendszeri hálózat kiépítése. 

Közép távú cél: Jelzőrendszeri tapasztalatok alapján problématérkép és 

ehhez illeszkedő intézkedési terv készítése 

Hosszú távú cél: A problémákhoz való illeszkedés, fejlesztés, 

módosítás. Időskorúakat érintő krízishelyzetek megelőzése, hatékony 

kezelése.  

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Helyzetfelmérés, a Család és Gyermekjóléti szolgálat 

részéről, majd javaslatkészítés a helyi önkormányzatnak 

2. jelző rendszer létrehozása 

 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,  

Partnerek Egészségügyi intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. helyzetfelmérés, javaslattétel 2019-03-31 

2. jelzőrendszeri hálózat kiépítése 2019-07-31 

3. Évente: érintettekkel tanácskozás, szakmai egyeztetés 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Helyzetfelmérés 1 db, 

észlelt krízishelyzetek száma 

szolgáltatással elért időskorúak száma 

Fenntarthatóság: szoros együttműködés, információáramlás 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

a jelzőrendszeri tagok nem megfelelő működése 

forráshiány  

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

források feltérképezése, rendszeres konzultáció a tagokkal 

  

Szükséges 

erőforrások 

Szakértelem a felméréshez, anyagi források biztosítása, telefon és 

gépjármű biztosítása, szakemberek alkalmazása 
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V/1. 

Intézkedés címe: 

Prevenciós szolgáltatások, szűrővizsgálatok igénybevételének segítése, 

a mozgásukban korlátozott személyek támogatása a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk révén 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat kevesen veszik igénybe, 

részben azért mert nehezen megközelíthető, részben azért mert nem 

törődnek vele. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid távú cél: Elérhetők legyenek az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatások. 

Közép távú cél: Egyre többen jelenjenek meg szűréseken, 

egészségmegőrzés. 

Hosszú távú cél: Egészségesebb életmód, preventív szolgáltatások 

kihasználása 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Adatgyűjtés 

2. mozgó szűrőállomások szervezése 

3. fogyatékosok tájékoztatása 

4. a fogyatékosok eljuttatása egészségügyi intézményekbe 

időközönként 

 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, háziorvos, fogorvos, védőnő,  

Partnerek Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. adatgyűjtés 2019-06-31 

2. évente mozgó szűrőállomások szervezése 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: szűréseken megjelentek száma 

Fenntarthatóság: eljuttatásuk folyamatos szervezése, finanszírozása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat:  

nem jelennek meg a szűrővizsgálatokon, elfordulnak a segítő 

szándéktól  

Kockázat csökkentésére tervezett intézkedés: 

tájékoztatás a prevenció fontosságáról 

  

Szükséges 

erőforrások 

anyagi források biztosítása, gépjármű biztosítása, szakemberek 

alkalmazása 
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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 

Intézke

dés 

sorszám

a 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokument

umokkal 

Az intézkedés tartalma 

Az 

intézke

dés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Elhanyagolt, 

szerény 

körülmények 

között élők 

helyzetének 

javítása 

Az elhanyagolt vagy 

szerény körülmények 

között élők nem veszik 

igénybe az önkormányzat 

segítségét, tájékozatlanok, 

így vannak olyanok, akik 

nem jutnak meleg ételhez, 

nem ismerik az ellátások 

formáit, így ellátatlanok 

maradnak, van aki 

büszkeségből nem kér 

segítséget, inkább egész 

télen át fűtetlen vagy alig 

fűtött lakásban él. Van 

aki, alacsony 

jövedelméből nem tudja 

az áramot 

visszakapcsoltatni. 

a településen 

szegény 

körülmények 

között élő 

emberek 

lakókörnyezeté

nek javítása, 

lakhatási 

körülmények 

javítása,  

ne legyen 

ellátatlan, meleg 

ételt nélkülöző 

lakos a faluban 

Pl: 

Nemzeti 

felzárkozá

si 

Stratégia 

1.A leromlott 

lakókörnyezetben élők illetve 

szerény körülmények között 

élők feltérképezése, 

adatgyűjtés 

  

2. igényfelmérés 

melegétkezésre, téli tüzelőre,  

3. folyamatos tájékoztatás az 

igénybe vehető ellátásokról, 

lehetőségekről, 

4. a hivatalos ügyekben 

folyamatos segítségnyújtás 

családs

egítő 

2019.04.30. és 

évente frissülő 

adatbázis, de az 

is jó amit Te 

leírtál a 

részletesbe 

(fenntebb) 

2024-ig 

folyamatosan 

A felmértek 

100% a kapjon 

részletes 

tájékoztatást a 

lehetőségekről 

humán 

pénzügyi 

1 fő koordinátor, 

adtgyűjtéshez 

szükséges 

anyagi költség, 

tájékoztató 

anyaghoz 

szükséges 

szorólap 

költsége 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Az átlagosnál 

hátrányosabb 

helyzetű 

gyermekek 

életminőségén

ek javítása 

Rosszabb anyagi 

körülmények között élő 

családok gyermekeinek 

szegényesebb-szerényebb 

a megjelenése iskolában, 

óvodában, (amit néhány 

jobb körülmények között 

élő gyermek megjegyez), 

így ezek a gyermekek 

főleg érzelmileg sérülnek. 

Előfordul a tisztálkodás 

A településen 

élő gyermekek 

helyzetének, 

életminőségéne

k javítása, 

felzárkóztatásuk 

elősegítése. A 

pozitív szülői 

példákon 

keresztül a 

mintakövetés 

„ Legyen 

jobb a 

gyerekekn

ek!” 

Nemzeti 

Stratégia 

(2007-2032) 

vagy 

esetleg 

valami 

1-Helyzetfelmérés, a családok 

és a családokban élő 

gyermekek számának 

életkörülményeinek 

feltérképezése, 

környezettanulmány készítése 

2.A család nyilvántartásba 

vételének elősegítése 

3.Felvilágosító előadások, 

megbeszélések a szülőkkel  

4.A Család és Gyermekjóléti 

védőnő 

vagy 

családs

egítő 

vagy 

ovi-isi 

vezető 

egy korábbi 

dátum aztán X 

ismétlő jelleggel 

lehet 

megvalósítani 

2024-ig 

folyamatosan 

Felmért 

családok X %-

ának bevonása 

humán 

1 fő mentor, 

adatgyűjtéshet 

szükségesanyag

i forrás, 

önkormányzati 

támogatás 

 

5 év 
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hiánya, ami egyértelműen 

a szülők 

nemtörődömségét tükrözi, 

viszont a gyermek ilyen 

esetben is lelkileg sérül, 

amikor társai megjegyzést 

tesznek rá. 

Érzelmi, és testi 

bántalmazások 

előfordulása 

 

Jelzőrendszer 

működésének támogatása 

által javul a 

gyermekek 

megjelenése, 

higiénés 

állapota, és 

tanulmányi 

eredményeik. A 

meglévő 

jelzőrendszer 

tökéletesítése, 

hatékonyabbá 

tétele. 

helyi 

koncepció 

ami a 

gyerekekk

el 

összefügg 

Szolgálat unkatársa – a 

jelzőrendszer tagjainak 

közreműködésével – pénzbeli, 

természetbeni 

szolgáltatásokhoz való 

hozzájutást segíti 

5.az érintett gyermekek 

nevelését, 

személyiségfejlesztését, illetve 

a szülők eredményesbevonását 

segítő ismeretek elsajátítása a 

kompetenciák fejlesztése 

érdekében. 

6.Tájékoztatás a jelzőrendszer 

tagjainak 

7.Információáramlás 

könnyítésére egyeztetések 

 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Bölcsődés korú 

gyermekek 

elhelyezése 

A településen nincs 

bölcsőde, a nők nem 

tudják a kisgyermekeket 

sehol elhelyezni, így 

munkába sem tudnak 

állni 

A 

foglalkoztatott 

nők számának 

növelése, a 

kisgyermekes 

anyák munkába 

való 

visszatérésének 

megkönnyítése 

 Igényfelmérés, 

Források feltérképezése, 

Tervezés, kivitelezés, 

Működtetés, fenntartás 

Pályázati lehetőség figyelése 

polgi 2023.12.31 1 bölcsi vagy 5 

férőhely 

humán 

anyagi 

technikai 

önkormányzati 

ingatlan 

felmérés, 

tervezés, 

kivitelező 

keresés, 

pályázati 

lehetőségek 

5 év 

2 Háztartási 

gyermeknevelé

si, életvezetési 

ismeretterjeszt

és 

Gyermekét egyedül 

nevelő nő vagy 

többgyermekes családnál 

az elszegényedés 

kockázata magas 

Átmeneti 

segítségnyújtás, 

támogatások 

nyújtása 

Megállítani az 

érintett családok 

elszegényesedés

ét 

 Felvenni a kapcsolatot az 

iskolával, óvodával és kiszűrni 

a rászorulókat, 

Igényfelmérés, 

Szociálisan rászorultak 

támogatása, 

Elszegényedés megállítására 

további alternatív lehetőségek 

számbavétele  

 

 

 

  2024. 

folyamatosan 

humán 

anyagi 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Egyedül élő 

idősek segítése 

Időskori egyedüllét, 

magányosodás depresszív 

hatása jelentős probléma 

A családtagok 

szemléletformál

ása a korosztály 

törődésével 

kapcsolatban.: 

Bevonni a 

korosztály 

településünkön 

a közösségi 

életbe, aktív 

időskor 

támogatása 

Idősek 

elmagányosodás

ának 

visszaszorítása 

 

 Helyzetfelmérés 

Szemléletformálás, 

kapcsolatfelvétel a 

családtagokkal és az 

érinettekkel 

Programok szervezése 

teleülési szinten. Aktív idősor 

segítése, bevonásuk közösségi 

munkába 

 

     

2 Az időseket 

figyelemmel 

tartó 

jelzőrendszer 

kiépítése 

Az időskorúakat több 

tényező is veszélyezteti 

(alacsony nyugdíj, 

egészségügyi problémák, 

mobilitás csökkenése) 

Általános cél, a 

veszélyeztető 

tényezők 

szisztematikus 

feltárása, az 

észlelés és 

beavatkozás 

hatékonyságát 

növelő helyi 

hálózat 

működtetése. 

Rövid táv: 

veszélyeztető 

tényezők 

felmérése, 

adatgyűjtés, 

kockázatelemzé

s. Jelzőrendszeri 

hálózat 

kiépítése. 

Közép távú cél: 

Jelzőrendszeri 

tapasztalatok 

alapján 

problématérkép 

 Helyzetfelmérés, a Család és 

Gyermekjóéti szolgálat 

észéről, majd avaslatkészítés a 

helyi önkormányzatnak. 

Jelző rendszer létrehozása. 
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és ehhez 

illeszkedő 

intézkedési terv 

készítése 

Hosszú távú cél: 

A 

problémákhoz 

való illeszkedés, 

fejlesztés, 

módosítás. 

Időskorúakat 

érintő 

krízishelyzetek 

megelőzése, 

hatékony 

kezelése.  

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Prevenciós 

szolgáltatások, 

szűrővizsgálat

ok 

igénybevételén

ek segítése, a 

mozgásukban 

korlátozott 

személyek 

támogatása a 

szűrőprogramo

kra történő 

eljutásuk révén 

Az egészségügyi 

prevenciós 

szolgáltatásokat kevesen 

veszik igénybe, részben 

azért mert nehezen 

megközelíthető, részben 

azért mert nem törődnek 

vele. 

Rövid távú cél: 

Elérhetők 

legyenek az 

egészségügyi 

prevenciós 

szolgáltatások. 

Közép távú cél: 

Egyre többen 

jelenjenek meg 

szűréseken, 

egészségmegőrz

és. 

Hosszú távú cél: 

Egészségesebb 

életmód, 

preventív 

szolgáltatások 

kihasználása 

 

 

 Adatgyűjtés mozgó 

szűrőállomások szervezése, 

fogyatékosok  tájékoztatása, 

a fogyatékosok eljuttatása 

egészségügyi intézményekbe 

időközönként 

 

     

2           

3           

…           



  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Elhanyagolt, 
szerény 
körülmények 
között élők 
helyzetének 
javítása 

Az elhanyagolt 
vagy szerényebb 
körülmények 
között élők nem 
veszik igénybe az 
önkormányzat 
segítségét, 
tájékozatlanok, így 
vannak olyanok, 
akik nem jutnak 
meleg ételhez, 
nem ismerik az 
ellátások formáit, 
így ellátatlanok 
maradnak. Van aki 
büszkeségből nem 
kér segítséget, 
inkább egész télen 
át fűtetlen vagy 
alig fűtött 
lakásban él. Van 
aki alacsony 
jövedelméből nem 
tudja az áramot 
visszakapcsoltatni. 

A településen 
szegény 
körülmények között 
élő emberek 
lakókörnyezetének 
javítása, lakhatási 
körülményeik 
javítása, ne legyen 
ellátatlan, meleg 
ételt nélkülöző lakos 
a faluban 

  

A leromlott 
lakókörnyezetben élők 
illetve szerény 
körülmények között 
élők feltérképezése, 
adatgyűjtés, 
igényfelmérés meleg 
étkezésre, téli tüzelőre, 
folyamatos tájékoztatás 
az igénybe vehető 
ellátásokról, 
lehetőségekről, a 
hivatalos ügyek 
intézésében folyamatos 
segítségnyújtás 

Önkormányzat 
szociális 
ügyintézője, 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatársa 

2023.12.31. 

1 db 
helyzetfelmérés, 
nyilvántartásba 
vétel: igény 
szerint 
szolgáltatások 
folyamatos 
igénybevétele 
felmérés, 
összegzés a 
tapasztalatokról 
a felmértek 100 
%-a kapjon 
teljes körű 
tájékoztatást a 
lehetőségekről 

humán: 1 fő 
koordinátor 
pénzügyi: 
tájékoztatók, 
szórólapok 
nyomtatása 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Az átlagosnál 
hátrányosabb 
helyzetű 
gyermekek 
életminőségének 
javítása 

Rosszabb anyagi 
körülmények 
között élő 
családok 
gyermekeinek 
szegényesebb-

A településen élő 
gyermekek 
helyzetének, 
életminőségének 
javítása, 
felzárkóztatásuk 

  

1. Helyzetfelmérés, a 
családok és a 
családokban élő 
gyermekek számának 
életkörülményeinek 
feltérképezése, 

Iskola, óvoda, 
védőnő, 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatársa 

2023.12.31. 

helyzetfelmérés 
1 db az érintett 
gyermekek 
számának 
csökkenése 
felmérés, 

humán: 1 fő 
mentor 
pénzügyi: 
önkormányzati 
támogatás 

5 év 



  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

szerényebb a 
megjelenése 
iskolában, 
óvodában, (amit 
néhány jobb 
körülmények 
között élő 
gyermek 
megjegyez), így 
ezek a gyermekek 
főleg érzelmileg 
sérülnek. 
Előfordul a 
tisztálkodás 
hiánya, ami 
egyértelműen a 
szülők 
nemtörődömségét 
tükrözi, viszont a 
gyermek ilyen 
esetben is lelkileg 
sérül, amikor 
társai megjegyzést 
tesznek rá. 
Érzelmi, és testi 
bántalmazások 
előfordulása 
Jelzőrendszer 
működésének 
támogatása 

elősegítése. A pozitív 
szülői példákon 
keresztül a 
mintakövetés által 
javul a gyermekek 
megjelenése, 
higiénés állapota, és 
tanulmányi 
eredményeik. A 
meglévő 
jelzőrendszer 
tökéletesítése, 
hatékonyabbá tétele. 

környezettanulmány 
készítése 2. A család 
nyilvántartásba 
vételének elősegítése 
3. Felvilágosító 
előadások, 
megbeszélések a 
szülőkkel 4. A Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa – a 
jelzőrendszer tagjainak 
közreműködésével – 
pénzbeli, 
természetbeni 
szolgáltatásokhoz való 
hozzájutást segíti 5. az 
érintett gyermekek 
nevelését, 
személyiségfejlesztését, 
illetve a szülők 
eredményes bevonását 
segítő ismeretek 
elsajátítása a 
kompetenciák 
fejlesztése érdekében. 
6. Tájékoztatás a 
jelzőrendszer tagjainak 
7. Információáramlás 
könnyítésére 
egyeztetések 

összegzés a 
tapasztalatokról 
1 db a felmért 
családok 
legalább 80 %-
ának bevonása 

III. A nők esélyegyenlősége 



  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

1 

Bölcsődés korú 
gyermekek 
elhelyezése 

A településen 
nincs bölcsőde, a 
nők nem tudják a 
kisgyermekeket 
sehol elhelyezni, 
így munkába sem 
tudnak állni 

A foglalkoztatott nők 
számának növelése, 
a kisgyermekes 
anyák munkába való 
visszatérésének 
megkönnyítése 

  

1. Igényfelmérés 2. 
Források 
feltérképezése 3. 
Tervezés, kivitelezés 4. 
Működtetés, fenntartás 
5. pályázati 
lehetőségek figyelése 

Polgármester 2019.03.31. 

Bölcsőde 1 db 7 
férőhellyel, 
Elhelyezett 
gyermekek 
száma 0-3 év 
között. A 
gyermek 3 éves 
kora előtt 
munkába 
visszatérő anyák 
számának 
növekedése. 

humán: 
önkormányzati 
ingatlanok 
felmérése, 
tervezés, 
kivitelezés, 
pályázatok 
figyelése, 
pénzügyi 

  

2 

Háztartási 
gyermeknevelési, 
életvezetési 
ismeretterjesztés 

Gyermekét 
egyedül nevelő nő 
vagy 
többgyermekes 
családnál az 
elszegényedés 
kockázata magas 

Igények 
feltérképezése, 
megtudni, kik 
küzdenek a 
problémával. 
Átmeneti 
segítségnyújtás, 
támogatások 
nyújtása Megállítani 
az érintett családok 
elszegényesedését 

  

1. Felvenni a 
kapcsolatot az 
iskolával, óvodával és 
kiszűrni a rászorulókat 
2. Igényfelmérés 3. 
Szociálisan rászorultak 
támogatása 4. 
Elszegényedés 
megállítására további 
alternatív lehetőségek 
számbavétele 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Szociális 
Bizottság 

2023.12.31. 

Helyzetfelmérés 
1 db, 
Eredményességi 
mutatók: 
támogatottak 
számának 
növekedése, 
igénylők 
számának 
csökkenése 
felmérés, 
összegzés a 
tapasztalatokról 
1 db 

humán: 
szakemberek 
alkalmazása, 
pénzügyi 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Egyedül élő 
idősek segítése 

Időskori 
egyedüllét, 
magányosodás 
depresszív hatása 
jelentős probléma 

A családtagok 
szemléletformálása a 
korosztály 
törődésével 
kapcsolatban. 
Bevonni a korosztályt 

  

Helyzetfelmérés. 
Szemléletformálás, 
kapcsolatfelvétel a 
családtagokkal és az 
érintettekkel. 
Programok szervezése 

Önkormányzat, 
Közösségi Ház 
és Könyvtár 

2023.12.31. 

elszigetelten, 
magányban élők 
arányának 
csökkenése az 
időskorúak 
számából 

humán: 
szakemberek 
alkalmazása 
pénzügyi 

5 év 



  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

településünkön a 
közösségi életbe, 
aktív időskor 
támogatása. Idősek 
elmagányosodásának 
visszaszorítása. 

települési szinten. Aktív 
időskor segítése, 
bevonásuk közösségi 
munkába. 

2 

Az időseket 
figyelemmel tartó 
jelzőrendszer 
kiépítése 

Az időskorúakat 
több tényező is 
veszélyezteti 
(alacsony nyugdíj, 
egészségügyi 
problémák, 
mobilitás 
csökkenése) 

Általános cél, a 
veszélyeztető 
tényezők 
szisztematikus 
feltárása, az észlelés 
és beavatkozás 
hatékonyságát 
növelő helyi hálózat 
működtetése. Rövid 
táv: veszélyeztető 
tényezők felmérése, 
adatgyűjtés, 
kockázatelemzés. 
Jelzőrendszeri 
hálózat kiépítése. 
Közép távú cél: 
Jelzőrendszeri 
tapasztalatok alapján 
problématérkép és 
ehhez illeszkedő 
intézkedési terv 
készítése Hosszú 
távú cél: A 
problémákhoz való 
illeszkedés, 
fejlesztés, módosítás. 
Időskorúakat érintő 

  

1. Helyzetfelmérés, a 
Család és 
Gyermekjóléti szolgálat 
részéről, majd 
javaslatkészítés a helyi 
önkormányzatnak 2. 
jelző rendszer 
létrehozása 

Önkormányzat, 
Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat 
munkatársa 

2023.12.31. 

Helyzetfelmérés 
1 db, észlelt 
krízishelyzetek 
száma 
szolgáltatással 
elért időskorúak 
száma 

humán: 
szakemberek 
alkalmazása 
pénzügyi 

  



  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

krízishelyzetek 
megelőzése, 
hatékony kezelése. 

3 

Prevenciós 
szolgáltatások, 
szűrővizsgálatok 
igénybevételének 
segítése, a 
mozgásukban 
korlátozott 
személyek 
támogatása a 
szűrőprogramokra 
történő eljutásuk 
révén 

Az egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatásokat 
kevesen veszik 
igénybe, részben 
azért mert 
nehezen 
megközelíthető, 
részben azért 
mert nem 
törődnek vele. 

Rövid távú cél: 
Elérhetők legyenek 
az egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatások. Közép 
távú cél: Egyre 
többen jelenjenek 
meg szűréseken, 
egészségmegőrzés. 
Hosszú távú cél: 
Egészségesebb 
életmód, preventív 
szolgáltatások 
kihasználása 

  

1. Adatgyűjtés 2. 
mozgó szűrőállomások 
szervezése 3. 
fogyatékosok 
tájékoztatása 4. a 
fogyatékosok 
eljuttatása 
egészségügyi 
intézményekbe 
időközönként 

Önkormányzat, 
háziorvos, 
fogorvos, 
védőnő 

2023.12.31. 
szűréseken 
megjelentek 
száma 

humán 
pénzügyi 
technikai 

  

 



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, 
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- 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. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:  
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- 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.) 
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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. 

 

 











Jegyzőkönyv 

 

mely készült 2020. október 19. napján 14.00 órakor 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

 

 

A HEP Fórum a mai napon megtartotta ülését, melynek témája a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program Intézkedési Tervében (a továbbiakban: IT) kitűzött feladatok végrehajtásának 

áttekintése, felülvizsgálata. 

 

A HEP Fórum a következő megállapításokat teszi: 

 

1. Az IT II/1. sorszámú intézkedése – bölcsődés korú gyermekek elhelyezése – 

határidőre megvalósult, így az intézkedés lezárását javasolja. 

 

2. Az alábbi intézkedések határidőre megvalósultak, de folyamatos fenntartásuk 

szükséges: 

- I/1. Mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

- III/1. Nők esélyegyenlősége 

- IV/1, IV/II, IV/III. Az idősek esélyegyenlősége 

 

3. A HEP Fórum a Gyermekek célcsoporthoz II/1 számon új intézkedés felvételét 

javasolta, mert nagy a logopédiai szakszolgálat iránti igény. 

 

 

A HEP Fórum a felülvizsgálat során megállapította, hogy az intézkedési terv időarányos 

megvalósulását megfelelőnek tartja, más módosítást és több feladat kitűzését nem tartja 

szükségesnek. 

 

 

 

Kelt: Úrkút, 2020. október 19. 

 

 

 

        Fuith Zsuzsanna 

        jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 



 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt 

cél 
A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Elhanyagolt, szerény 

körülmények között 

élők helyzetének 

javítása 

Az elhanyagolt vagy 

szerényebb körülmények 

között élők nem veszik 

igénybe az önkormányzat 

segítségét, tájékozatlanok, 

így vannak olyanok, akik 

nem jutnak meleg ételhez, 

nem ismerik az ellátások 

formáit, így ellátatlanok 

maradnak. Van aki 

büszkeségből nem kér 

segítséget, inkább egész 

télen át fűtetlen vagy alig 

fűtött lakásban él. Van aki 

alacsony jövedelméből nem 

tudja az áramot 

visszakapcsoltatni. 

A településen szegény 

körülmények között élő 

emberek lakókörnyezetének 

javítása, lakhatási körülményeik 

javítása, ne legyen ellátatlan, 

meleg ételt nélkülöző lakos a 

faluban 

 A leromlott 

lakókörnyezetben élők 

illetve szerény 

körülmények között élők 

feltérképezése, 

adatgyűjtés, 

igényfelmérés meleg 

étkezésre, téli tüzelőre, 

folyamatos tájékoztatás 

az igénybe vehető 

ellátásokról, 

lehetőségekről, a 

hivatalos ügyek 

intézésében folyamatos 

segítségnyújtás 

Önkormányzat 

szociális 

ügyintézője, 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

munkatársa 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Elvégezve 

Folyamatos 

kapcsolattartás, 

esetmegbeszélés 

zajlik, jelenleg... 

1 db helyzetfelmérés, 

nyilvántartásba vétel: 

igény szerint 

szolgáltatások 

folyamatos 

igénybevétele 

felmérés, összegzés a 

tapasztalatokról a 

felmértek 100 %-a 

kapjon teljes körű 

tájékoztatást a 

lehetőségekről 

humán: 1 fő 

koordinátor 

pénzügyi: 

tájékoztatók, 

szórólapok 

nyomtatása 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Logopédus hiány 

megszüntetése 
Logopédiai szakszolgálat 

iránti igény felmerülése 
Minden rászoruló gyermek 

igénybe tudja venni a 

szolgáltatást helyben 

pedagógiai 

program 
Kapcsolatfelvétel, és 

megyegyezés a  helyi 

logopédiai 

szakemberekkel 

Óvóda és iskola 

vezetői 
2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

 

logopédus 

alkalmazása 
1 helyiség, 

szakember 

bérköltsége 

 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Háztartási 

gyermeknevelési, 

életvezetési 

ismeretterjesztés 

Gyermekét egyedül nevelő 

nő vagy többgyermekes 

családnál az elszegényedés 

kockázata magas 

Igények feltérképezése, 

megtudni, kik küzdenek a 

problémával. Átmeneti 

segítségnyújtás, támogatások 

nyújtása Megállítani az érintett 

családok elszegényesedését 

 1. Felvenni a kapcsolatot 

az iskolával, óvodával és 

kiszűrni a rászorulókat 2. 

Igényfelmérés 3. 

Szociálisan rászorultak 

támogatása 4. 

Elszegényedés 

megállítására további 

alternatív lehetőségek 

számbavétele 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat, 

Szociális 

Bizottság 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Elvégezve 

Folyamatos 

Helyzetfelmérés 1 db, 

Eredményességi 

mutatók: 

támogatottak 

számának 

növekedése, igénylők 

számának csökkenése 

felmérés, összegzés a 

tapasztalatokról 1 db 

humán: 

szakemberek 

alkalmazása,  

pénzügyi 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 



1 Egyedül élő idősek 

segítése 
Időskori egyedüllét, 

magányosodás depresszív 

hatása jelentős probléma 

A családtagok 

szemléletformálása a 

korosztály törődésével 

kapcsolatban. Bevonni a 

korosztályt településünkön a 

közösségi életbe, aktív időskor 

támogatása. Idősek 

elmagányosodásának 

visszaszorítása. 

 Helyzetfelmérés. 

Szemléletformálás, 

kapcsolatfelvétel a 

családtagokkal és az 

érintettekkel. 

Programok szervezése 

települési szinten. Aktív 

időskor segítése, 

bevonásuk közösségi 

munkába. 

Önkormányzat, 

Közösségi Ház és 

Könyvtár 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Elvégezve 

Folyamatosan 

figyelemmel 

kísérjük az időseket 

elszigetelten, 

magányban élők 

arányának 

csökkenése az 

időskorúak számából 

humán: 

szakemberek 

alkalmazása 

pénzügyi 

5 év 

2 Az időseket 

figyelemmel tartó 

jelzőrendszer 

kiépítése 

Az időskorúakat több 

tényező is veszélyezteti 

(alacsony nyugdíj, 

egészségügyi problémák, 

mobilitás csökkenése) 

Általános cél, a veszélyeztető 

tényezők szisztematikus 

feltárása, az észlelés és 

beavatkozás hatékonyságát 

növelő helyi hálózat 

működtetése. Rövid táv: 

veszélyeztető tényezők 

felmérése, adatgyűjtés, 

kockázatelemzés. 

Jelzőrendszeri hálózat 

kiépítése. Közép távú cél: 

Jelzőrendszeri tapasztalatok 

alapján problématérkép és 

ehhez illeszkedő intézkedési 

terv készítése Hosszú távú cél: 

A problémákhoz való 

illeszkedés, fejlesztés, 

módosítás. Időskorúakat érintő 

krízishelyzetek megelőzése, 

hatékony kezelése. 

 1. Helyzetfelmérés, a 

Család és Gyermekjóléti 

szolgálat részéről, majd 

javaslatkészítés a helyi 

önkormányzatnak 2. 

jelző rendszer 

létrehozása 

Önkormányzat, 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

munkatársa 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Elvégezve 

Folyamatos 

figyelemmel 

kísérés folyik a 

hátralévő időben is 

Helyzetfelmérés 1 db, 

észlelt krízishelyzetek 

száma szolgáltatással 

elért időskorúak 

száma 

humán: 

szakemberek 

alkalmazása 

pénzügyi 

 

3 Prevenciós 

szolgáltatások, 

szűrővizsgálatok 

igénybevételének 

segítése, a 

mozgásukban 

korlátozott 

személyek 

támogatása a 

szűrőprogramokra 

történő eljutásuk 

révén 

Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatásokat kevesen 

veszik igénybe, részben 

azért mert nehezen 

megközelíthető, részben 

azért mert nem törődnek 

vele. 

Rövid távú cél: Elérhetők 

legyenek az egészségügyi 

prevenciós szolgáltatások. 

Közép távú cél: Egyre többen 

jelenjenek meg szűréseken, 

egészségmegőrzés. Hosszú távú 

cél: Egészségesebb életmód, 

preventív szolgáltatások 

kihasználása 

 1. Adatgyűjtés 2. mozgó 

szűrőállomások 

szervezése 3. 

fogyatékosok 

tájékoztatása 4. a 

fogyatékosok eljuttatása 

egészségügyi 

intézményekbe 

időközönként 

Önkormányzat, 

háziorvos, 

fogorvos, 

védőnő 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Elvégezve 

Folyamatos 

kapcsolatfelvétel az 

egészségfejlesztési 

intézett... 

szűréseken 

megjelentek száma 
humán pénzügyi 

technikai 
 

 




