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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, Rábaszentandrás Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 

 

A község nevét Zenthandras alakban őrző első írásos dokumentum Mátyás király korában, 1469-
ben kelt. Középkori földesurai között találjuk a Mórichidaiakat, Thurzó Eleket, aki Pápa várához 
csatolta a falut, és Enyingi Török Bálintot is, akinek sorsát Arany János balladában énekelte meg. A 
16. században Szentandrást is feldúlták a törökök, lakói elmenekültek, és a falu csak évtizedekkel 
később népesült be újra. A reformáció korában Szentandrás lakói evangélikus hitre tértek, aminek 
következtében papjukat, Borhidai Miklós prédikátort később gályarabságra ítélték.  

Az 1800-as években a Batthyányik lettek a település földesurai.  

Az 1848-as szabadságharcban 12 szentandrási honvéd harcolt.  

Az első világháborúban 44-en, a másodikban 10-en vesztették életüket a rábaszentandrásiak közül.  

Az 1958-ban termelőszövetkezet alakult a községben, amely később Sobor szövetkezetével egyesült, 
közigazgatásilag pedig Szany tanácsához telepítették a falu ügyeinek intézését.  

1990-ben faluban önálló önkormányzat kezdte meg működését, 2007. január 1-től Szany 
Rábacsanak körjegyzőséghez csatlakozott a település. 2013. március 1-től Szanyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Rábaszentandrási Kirendeltségeként működik.  
 

Község a Kisalföld déli részén, Győr-Moson-Sopron megyében, a Rába folyó partján található. 
Szany közvetlen szomszédságában. Legközelebbi városai Csorna, Pápa, (25-30 km). A látogató 
számára alig tűnik fel a helynévtábla, de a két falut elválasztó Csorna-Pápa vasútvonal 
meghatározza mindkét falu választóvonalát. 

Az utóbbi évtizedekben egyre fogy a lakossága, ami a születések számának csökkenésére és a 
fiatalok egy részének elvándorlására vezethető vissza. A településen lakók jelentős része ingázik – 
Szany, Csorna, Pápa, Győr. 

A falu természeti környezete, a termékeny föld évszázadokon keresztül értékes forrása volt a 
munkálkodó embereknek. A növénytermesztésre, állattartásra egyaránt alkalmas vidék adottságai 
elősegítették a többnyire jó módú lakosság helyben maradását. 
Őseink korán felfedezték a táj letelepedésre alkalmas előnyeit, gazdasági lehetőséget teremtettek a 
kemény munkát végző őseinknek.  
A falu lélekszáma a lezajlott gazdasági, társadalmi és politikai változások során sajnálattal 
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fokozatosan apad (503 fő körüli). 
Az infrastruktúra áldása viszont örvendetesen gazdagítja a faluban lakók életét. A fejlett életvitel 
valamennyi kellékével rendelkezünk (víz, szennyvíz, villany, korszerű közvilágítás, telefon, gáz, 
internet, utak, járdák).  
Nagyon szép katolikus és evangélikus templomunk van.  
 
   

         Római katolikus templom 
 

A barokk római katolikus templom 1760-ban épült. Egyhajós, tornya alatt rokokó jellegű kapu 
vezet a belsejébe. A templomtornyot szép, harang alakú toronysisak fedi. A templom belsejében, az 
asztaloltár fölött a keresztre feszített Szent András fából faragott, a templom építésének évében 
készült domborműve látható.  

 
 

    Evangélikus templom 
 

A templom egyhajós, késő barokk, neogótikus homlokzattal és toronnyal. A hajóhoz és a kétoldali 
karzathoz neogótikus kapuk vezetnek. 1871-ben készült oltárképe Krisztust ábrázolja az Olajfák 
hegyén. A templom keresztelőkútja XVIII. századi alkotás. Templom bejáratánál emléktábla őrzi 
Borhidai Miklós (1630 körül – 1675) gályarabságban meghalt evangélikus prédikátoremlékét. 
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A falu híres szülötte: Kis János, emléktáblája a szülő ház helyén található. 
 

K 
 
Kis János 1770. szeptember 22-én született Rábaszentandráson, egy szerény, nádtetős házban, 
hétgyermekes jobbágycsalád harmadik gyermekeként. Elemi iskolai tanítója figyelt fel tehetségére, 
neki köszönhette, hogy Sopronban-gimnáziumban tanulhatott tovább, ahonnét később a kor 
legjobb német egyetemeire, Göttingába és Jénába vezetett az útja. 

Tanulmányai végeztével Nemesdömölkön kezdte lelkészi, írói, fordítói és nyelvművelői 
tevékenységét. Berzsenyi Dániel neki mutatta meg először verseit, s ő továbbította azokat Kazinczy 
Ferenchez. 

1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, ahol Kazinczy halála után a 
történeti osztályt irányította. Mintegy hetven önálló irodalmi műve jelent meg, de több görög, latin, 
német és francia klasszikust is magyarra fordított.  
 
A faluban van óvoda és 1-4 osztályos általános iskola, korszerű 3 ezer kötetes számítógéppékkel 
felszerelt könyvtár, megoldott az idősek étkeztetése, házi gondozása, van falugondnoki szolgálat. 
A községben eredményesen működik a nagy múltra visszatekintő Rábaszentandrási Sportegyesület, 
nagy érdeklődés kíséri a hétvégi labdarúgó mérkőzéseket.  
Vadvirág énekkar és Nefelejcs nyugdíjas klub alakult a falu kulturális rendezvényin szerepelnek 
sikerrel. 
 
Legfontosabb értékként azt valljuk, és közvetítjük, hogy az itt élő emberek érezzék, hogy a 
településük 
Ténylegesen is faluközösség, és az itt lakók figyelnek egymásra. 
 

 
 

1. számú táblázat - 
Lakónépesség száma az év 

végén  

 Fő Változás 

2007 527  

2008 505 96% 

2009 511 101% 

2010 515 101% 

2011 515 100% 

2012 503 98% 

 
Forrás: TeIR. KSH-TSTAR 
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2. számú táblázat - Állandó népesség      

  
fő % 

 

nők férfiak összesen nők férfiak  

nő 251 252 503 50% 50%  

0-2 évesek            

0-14 éves 42 44 86 49% 51%  

15-17 éves 8 13 21 38% 62%  

18-59 éves 104 146 250 42% 58%  

60-64 éves 15 17 32 47% 53%  

65 év feletti 59 32 91 65% 35%  

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR       
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Állandó népesség - férfiak0-14 éves
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3. számú táblázat - Öregedési index 

 

 

 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 153 77 198,7% 

2008 102 87 117,2% 

2009 102 93 109,7% 

2010 100 93 107,5% 

2011 93 91 102,2% 

2012 91 86 105,8% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Öregedési index (%)

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

A lakónépességről készült diagramból jól kiolvasható, hogy Rábaszentandrás település 
lakónépessége az elmúlt 6 évben csökkenést mutat. A vizsgált időszakot nézve a 2010. évben volt a 
lakónépesség a legmagasabb településünkön. 2010. évtől lassú ütemben ugyan, de csökken a 
lakosság száma. 

A településen a lakosságon belül a gyermekek születési aránya évről évre csökkent, míg a 65 év 
felettiek száma is kismértékben fogy. A gyermekek arányának kismértékű csökkenését mutatja 
az öregedési index is, mely 2001. évben 198%, 2012. évben 105,8%, szerencsére 2010. évtől 
számuk stagnálást mutat.  
A településen a 0-18 éves korosztály száma 2012. évben 107 fő, ez az összlakosság 22%-a. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 16 23 -7 

2009 5 5 0 

2010 14 6 8 

2011 16 12 4 

2012 4 12 -8 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

 
5. számú táblázat- Természetes szaporodás 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 9 13 -4 

2009 5 10 -5 

2010 3 7 -4 

2011 4 9 -5 

2012 6 11 -5 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek 
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek 
előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, 
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
Rábaszentandrás Község Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi 
szempontokat település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az 
esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi 
önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű 
közpolitika alakítása során. 
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes 
projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, 
elősegítve ezzel a község  lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei 
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása 
 
Célul tűztük ki, hogy Rábaszentandrás olyan településé váljon, ahol senki ne tapasztaljon 
hátrányos megkülönböztetést, minden lakossal szemben az egyenlő bánásmód elve 
érvényesüljön. 
Célunk elérni azt, hogy Rábaszentandrás ne csak annyit jelentsen a lakosságnak, hogy a 
háza, a lakása a településen van, hanem amikor a helyiségnév táblához ér, érezze, 
hogy hazaért, innentől barátok, jó szomszédok, nyugalom, és biztonság várja. 
A gyerekek a településhez érzelmileg is kötődjenek, büszkék lehessenek arra, hogy 
a település lakói. 
 
 

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

 
��� 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. 
 
Önkormányzatunk megalkotta az egyes szociális ellátásokról szóló 8/2004. (XII.21.) számú, 
valamint 
a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeli ellátásának helyi szabályairól szóló 
7/2007 (VI.5.) számú rendeltét. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy településünkön 
olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos 
helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások 
középpontjában a család áll. 
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie 
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi 
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és 
hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal 
felülvizsgáljuk. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Rábaszentandrás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.évi LXV. törvény 91.§ (1),(6),(7) bekezdése alapján a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, 2011-2014 évekre gazdasági programot határozott meg. A gazdasági program helyi 
szinten meghatározta mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a 
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. Ezen belül elsősorban a fejlesztési 
elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési és adópolitikai 
célkitűzéseket, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
terveket. 
A helyi esélyegyenlőségi program Rábaszentandrás Község gazdasági programjával, és a 2013. évi 
költségvetési rendeletével összhangban készült.  
Rábaszentandrás Község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepció és Tervezési Programja 
és Gazdasági Programja olyan prioritásokat határoz meg, amelyekhez a települési 
esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni. 
A program prioritásai a következők: 
Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e 
területen a gyermekek színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, falukép fejlesztést, 
természetvédelmet, környezet fejlesztést emeli ki a program, segítve ez által az egyenlő esélyek 
biztosítását és a minőségi élet feltételeit az itt élő lakosság számára. Az esélyegyenlőségi terv által 
megnevezett hátrányos helyzetű csoportok (idősek, gyermekek) helyzetének feltárása és 
támogatása kiemelt célja a programnak 
Helyi szinten a program segíti a község stratégiailag fontos célkitűzéseinek megvalósítását, hogy 
vonzó település legyen az itt született és élő fiatalok számára, biztosítson olyan feltételeket, hogy 
szívesen maradjanak  
Turizmusfejlesztés a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki 
kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi 
lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az 
igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki 
kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet. 
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések 
 

• Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, 
melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak. 

• Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetőségek kialakításának 
módjait. 

 
• Turisztikai kiadványt kell készíteni pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb. 

• Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő 
               pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény). 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Rábaszentandrás a Csornai Járáshoz tartozik. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség 
területfejlesztési koncepciója főcélkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a 
foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek 
célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az 
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életszínvonal növelése a foglalkoztatottsági szint emelésén és a megújulásra kész helyi 
közösségeken keresztül. Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a 
településen munkahely-teremtési kezdeményezések támogatása. Fiatalkorú lakosság 
problémáinak felkarolása és kezelése, szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára 
(idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása), közbiztonság, bűnmegelőzés - ezek olyan átfogó 
célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplők által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek 
számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a 
különböző programokban. 
 
A település az alábbi társulásokban vesz részt- 
 

• 2007 január 1-től három település Szany, Rábaszentandrás, Rábacsanak Önkormányzata 
működteti a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalt Szany településen székhellyel. 

• Rábaszentandrás a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulás tagja. 
            A Térségi Társulás 2013. évtől az alábbi feladatokat látja el: 
           - területfejlesztés 

-szociális alapszolgáltatás (támogató szolgálat, fogyatékosok napközbeni ellátása) 
-szociális intézményi feladat (időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása) 

• Három település, Szany, Rábaszentandrás, Rábacsanak Önkormányzata az óvodát 
intézményfenntartó társulás keretében tartja fenn, Rábaszentandráson tagintézmény óvoda 
működik. 

• Győri Egyházmegyei Hatóság Szany székhellyel Szent Anna Katolikus Általános Iskolát tart 
fenn. Rábaszentandrás Tagintézménye.(1-4 osztály) 

 
• A település a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás keretében látja el a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Közösségi Ellátást, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres Házi 
segítségnyújtás feladatokat és a Családi Napközi működését. 

 
 

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

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 
szakemberek tapasztalatait. 
Azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs azokban az esetekben a 2011. évi 
népszámlálás adatokból indultunk ki. 
Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre 
állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az 
adatgyűjtést segítené az előző évi népszámlás településsoros adata, azonban ilyen jellegű 
összesítések még nem elérhetők a KSH honlapján. Az adatok gyűjtése elsősorban a nehéz 
helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról, iskolai 
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végzettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt problémás. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 
rendszereiből. 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 
megváltozott munkaképességűek és a romák. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

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

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 149 163 312 3 2,0% 6 3,7% 9 2,9% 

2009 149 119 268 8 5,4% 7 5,9% 15 5,6% 

2010 145 162 307 7 4,8% 6 3,7% 13 4,2% 

2011 148 168 316 4 2,7% 6 3,6% 10 3,2% 

2012 140 170 310 4 2,9% 3 1,8% 7 2,3% 

Forrás: KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Községünkben tapasztalataink 
szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony 

iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet. 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 12 19 13 10 6 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 0 0 0 

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

21-25 év  
fő 2 2 1 0 0 

% 16,7% 10,5% 7,7% 0,0% 0,0% 

26-30 év 
fő 0 1 2 0 0 

% 0,0% 5,3% 15,4% 0,0% 0,0% 

31-35 év 
fő 3 4 1 2 2 

% 25,0% 21,1% 7,7% 20,0% 33,3% 

36-40 év 
fő 3 3 2 2 0 

% 25,0% 15,8% 15,4% 20,0% 0,0% 

41-45 év 
fő 2 3 3 2 0 

% 16,7% 15,8% 23,1% 20,0% 0,0% 

46-50 év 
fő 1 1 2 2 2 

% 8,3% 5,3% 15,4% 20,0% 33,3% 

51-55 év 
fő 0 5 2 1 1 

% 0,0% 26,3% 15,4% 10,0% 16,7% 

56-60 év 
fő 1 0 0 1 1 

% 8,3% 0,0% 0,0% 10,0% 16,7% 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 

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

Forrás: KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
nemenként 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 5 7 12 1 1 2 20,0% 14,3% 16,7% 

2009 8 11 19 3 7 10 37,5% 63,6% 52,6% 

2010 8 5 13 3 4 7 37,5% 80,0% 53,8% 

2011 4 6 10 1 2 3 25,0% 33,3% 30,0% 

2012 4 3 7 1 0 1 25,0% 0,0% 14,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
l 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 34 43 77 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2009 32 41 73 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2010 33 40 73 3 9,1% 0 0,0% 3 4,1% 

2011 30 40 70 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2012 28 36 64 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi  Hivatal 
 
 

 

 
 
 
 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 
munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 
meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 
munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 
száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 
ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  
15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen 
15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 
általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 442 224 218 394 191 203 48 
10,9

% 
23 

14,7
% 

15 6,9% 

2011 426 209 217 368 184 184 58 
13,6

% 
25 12% 33 

15,2
% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a 
gazdasági szektor átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a 
következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett 
szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban 
válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. 

 
 

 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

év 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

   Fő fő % fő % fő % 

2008 12 0 0 3 25% 9 75% 

2009 19 1 5,5% 5 26,3% 13 68,4% 

2010 10 0 0 5 50% 5 50% 

2011 13 1 7,7% 4 61,5% 8 61,5% 

2012 7 2 28,6% 2 42,9% 3 42,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
 
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 

 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők 

száma 

  fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

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

c) közfoglalkoztatás 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta 
a közfoglalkoztatás új rendszerét. Az önkormányzat 2012. évben átlagosan 1 főt, 2013. évben már 4 
főt tudtunk foglalkoztatni,  segédmunkás munkakörbe.  
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)  
 
 
A település 503 fős lélekszámú. A lakosság nagyobb része aktív korú. A munkaképes 
polgárok jelentős hányada naponta ingázik a szomszédos Szanyba,(3 km) ahol jelentős számban 
dolgoznak az Interfa Kft-nél., sokan ingáznak Győrbe , illetve a 
településen végez vállalkozó és őstermelő tevékenységet 
Rábaszentandrás községben kevés a munkalehetőség, nincs olyan szervezet, amely jelentősebb 
számban tudna dolgozókat foglalkoztatni 

 

 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük  
 
 Településünkön a fiatalok munkaerő piacra való átmenetét megkönnyítő programok helyben 
nincsenek, képzéshez, továbbképzéshez Csorna vonatkozásában van 
lehetőségük. Nagy segítséget jelentenek a Csorna-i Munkaügyi Központ által regisztrált 
munkanélküliek számára indított továbbképzések, tanfolyam  
 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok)  
 
 A munkaügyi központ kirendeltsége együttműködik a munkanélküliként nyilvántartott és a 
közvetítést kérő személyekkel, valamint az álláskínálókkal. A munkaközvetítés egyéni közvetítés és 
csoportos közvetítés formában valósulhat meg. 
 A kirendeltség a munkaközvetítés során arra törekszik, hogy az álláskereső 
számára feltárja a szakképzettségének, szakmai gyakorlatának s egyéb körülményeinek 
megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket, s hogy az álláskínálók számára a munkaerőigénynek 
megfelelő álláskeresőket válasszon ki s közvetítsen. 
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A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csornai 
Járási Munkaügyi Központja koordinálja. A munkanélküliek a munkaügyi központ által szervezett 
képzéseken vehetnek részt. 
  
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása  

 
Az önkormányzatnak sajátfenntartású intézménye nincs. Közfoglalkoztatás 
keretében igyekszik munkát biztosítani a mélyszegénységben élőknek és a roma 
munkanélkülieknek. 

 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  
  
Foglalkozási diszkriminációról nincs tudomásunk településünkön. 
 
 
 
 
 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 
romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 1  n.a.   n.a.   n.a. 

2011 1   n.a.   n.a.   n.a. 

2012 3   n.a.   n.a.   n.a. 

2013 5   n.a. 1   n.a. 

Forrás:Önkormányzati adatgyűjtés 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években 
többször is módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület a többször módosított egyes 
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 8/2004. (XII.21.) rendeletébe építette be, az 
alábbiak szerint 
Rendszeres pénzbeli ellátások 

• aktív korúak ellátása 
• rendszeres szociális segély 
• Foglalkozáshelyettesítő támogatás 
• helyi lakásfenntartási támogatás 
• ápolási díj 

 
Nem rendszeres pénzbeli ellátások 

• átmeneti segély 
• szociális kölcsön 
• temetési segély 

  

Természetben nyújtott szociális ellátás 
• köztemetés 
• méltányossági közgyógyellátás 
• adósságkezelési szolgáltatás 

  

Gyermekvédelmi ellátások: 
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
• -természetben is nyújtott pénzbeli 
• gyermekvédelmi ellátások 

  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
• étkeztetés 
• házi segítségnyújtás 
• nappali ellátás 
• családsegítés 
•  

Rábaszentandrás községben személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül étkeztetést 18 fő  
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időskorú, egyedülálló személy veszi igénybe, akik közül 6 fő a házi segítségnyújtásra is igényt 
tartanak. 
Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezésért kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve tartósan beteg eltartottjaik 
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 
Átmeneti segélyben azok részesültek, akik szorult helyzetük miatt az önkormányzathoz 
fordultak segítségért. Átmeneti segélyben 2012. évben 3 fő részesült. 
Temetési segélyben 7 fő részesült. 
Köztemetésben senki nem kért. 
 
Fontos mérőszám egy község lakossága helyzetének megítélésében a szociális ellátások igénybe 
vételének aránya. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők szempontjából különösen fontos az 
ellátásokhoz való hozzájutás. 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 324 3 0,9% 

2009 316 3 0,9% 

2010 322 2 0,6% 

2011 331 0 0,0% 

2012 342 0 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Központ 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

 fő fő % 

2008 3 0 0,0% 

2009 8 0 0,0% 

2010 7 0 0,0% 

2011 5 1 20,0% 

2012 2 2 100,0% 

                                     Forrás:TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

 

  
rendszeres szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az FHT 

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a támogatást 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

  

2008 0 0 1  0 0 

2009 0 0 1  0 0 

2010 1 0 0  0 0 

2011 1 0 0  0 0 

2012 0 0 0  0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
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E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 

 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

 

db összes lakásállomány 
 

bérlakás állomány 
szociális 

lakásállomány 
egyéb lakáscélra használt 
nem lakáscélú ingatlanok 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 
2008 212 0 0 0 0 0 0 0 

2009 212 0 0 0 0 0 0 0 

2010 212 0 0 0 0 0 0 0 

2011 212 0 0 0 0 0 0 0 

2012 210 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
Teleülésünkön a lakosok - 2 család kivételével - saját tulajdonú lakásokban élnek. A 210 házból kb. 
20 üresen áll. A lakók kihaltak, az örökösök a házak kevés hányadát szeretnék megtartani, a 
többségük értékesíteni szeretné. A régóta üresen álló házak állaga egyre romlik, egyre nehezebb az 
értékesítése is. 
Településünkön veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. Az önkormányzat 
tulajdonában bér lakás nincs.  

 
 
 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
  

 Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 

3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők  

 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 2 0 

2012 4 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
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A fenti táblázat adataiból is látható, hogy négy család él a lakásfenntartási támogatás lehetőségével, 
mely némi segítséget nyújt a közüzemi számlák kifizetésében. Az önkormányzat helyi rendeletében 
szabályozza a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit, többek között a 
lakókörnyezet rendezettségét is. Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendeletet. 
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a) bérlakás-állomány 

Önkormányzat nem rendelkezik bérlakással. 
 

b) szociális lakhatás 

Szociális lakhatási lehetőséggel nem rendelkezik az Önkormányzat. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 Településen ilyen ingatlan nem található. 
 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik, amely több 
elemből tevődik össze. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt azoknak a 
személyeknek, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a 
településen elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. 
A településen elismert havi költség a településen elismert lakásnagyság és az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. 
2011. évben  2 családban élő személy részére állapítottunk meg 
lakásfenntartási támogatást. 
2012. évben ez idáig 4 fő nyújtott be lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt kérelmet 
hivatalunkhoz. A lakásfenntartási támogatás 90%-át az állam megtéríti számunkra. 
 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A külterületeken elhelyezkedő lakáscélú ingatlan nincs. 
 
f) eladósodottság  

 



26 
 

Pontos adattal nem rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az 
adósságállományról. A hivatalhoz segítségért napi rendszerességgel fordulnak a lakosok, ilyenek: a 
szolgáltatók fizetési felszólítására részletfizetési kérelem megírása, védendő fogyasztóként 
nyilvántartásba vételhez szükséges önkormányzati igazolás kiadás, késedelmesen teljesített 
befizetés igazoló feladóvevények szolgáltató felé továbbítása (fax, e-mail).  
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok 
felhalmozódása. 
Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és 
a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése.  
A legveszélyeztetettebb csoportok a kedvezőtlen jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők, 
nagycsaládosok, a lakásfenntartási nehézséggel küzdők, a lakhatással összefüggő adósságot 
felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdő családok.  
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása  
 

A településen, külterületen található lakás nincs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 

jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 
A településen szegregátum nem található. 
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
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Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 2012 évre 

 
 
Az egészségügyi ellátás biztosított az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok 
tekintetében:  

1. háziorvosi ellátás (felnőtt, gyermek vegyes körzet)  
2. fogorvosi alapellátás, fogorvosi sürgősségi ellátás,  
3. alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),  
4. védőnői ellátás,  
5. iskola- és ifjúság orvosi ellátás.  

 
A háziorvos vállalkozói tevékenység keretében (vegyes praxis) az önkormányzattal kötött feladat 
ellátási megállapodás alapján látja el helyben a felnőtteket és gyermekeket, továbbá az ő feladata az 
iskola és egészségügyi feladatok ellátása. A községben heti egy alkalommal van betegellátás, többi 
napokon Szanyban látja el a betegeket.(3. Km) 
Járó beteg szakellátás a településen nincs, Csorna, Pápa és Győr városában biztosított.  
A fogorvosi alapellátás Szany községben biztosított, feladat ellátási megállapodás alapján. A 
fogorvosi sürgősségi ellátás igénybevételére Győr városában van lehetősége a lakosoknak.  
A településen 1 fő védőnő látja el Szany településsel kötött megállapodás alapján a védőnői, továbbá 
az ifjúság-egészségügyi feladatokat a településen.  
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
A településen minden évben-helyben biztosított a tüdőszűrés. 
A véradást a Vöröskereszt helyi képviselője minden évben megszervezi, továbbá településen 
Háziorvossal, védőnővel együttműködve lehetőséget biztosítunk különböző szűrővizsgálatokra. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
Rábaszentandrás községben ilyen ellátás nincs, legközelebb ilyen egészségügyi és szociális ellátás 
Csornán (20 km), vagy Győrben (50 km) érhető el 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Rábaszentandrás Község Önkormányzata nagy súlyt fektet arra és mindent elkövet, hogy az óvodás 
gyermekek lehetőségeink szerint egészségesen étkezzenek. A kitartó óvónői munkával a szülők 
szemlélet formálásával az óvódás korúak heti rendszerességgel egy-egy gyümölcs vagy zöldség 
napot tartanak. A konyha megfelelő felszereltsége, de az alacsony óvodai létszám miatt vásároljuk 
az étkezést. Az idősek étkezését is vásárolt étkeztetéssel oldjuk meg. A falugondnok szállítja házhoz 
a rászoruló időseknek. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

  
A sport az egészséges életmód része, így fontos feladat, hogy a lakosok számára a sportolási 
lehetőségek hozzáférhetők legyenek.  Az utóbbi évek fejlesztése kapcsán újult meg a sportpálya 
nagyrészt társadalmi munkával, amely szintén sportolási lehetőséget nyújt a község lakosságának. 
Rábaszentandrás Sportegyesület szép eredményeket ért el és eredményesen működik. Sok fiatal 
heti rendszerességgel keresi fel a sportpályát a közös sportolási lehetőséget kihasználva. A helyi 



28 
 

iskola 1-4 osztályig nem rendelkezik tornateremmel, de a faluház nagytermében van lehetőség a 
napi tornaórákra. Szanyba járó (5-8 osztályos) gyerekeknek korszerű tornacsarnok áll 
rendelkezésükre.  2012 óta a lovassport kedvelői is helyben sportolhatnak. 
A sportolásra lehetőséget adó infrastruktúra fejlesztése folyamatos. A sportpálya területén van a 
korszerű játszótér a legkisebbeknek, melyet lehetőségekhez mérten fejleszteni kívánunk.  
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a községben 
megoldott, A községben működik falugondnoki szolgálat. Önkormányzat a rászorulóknak biztosítja 
az étkezés, az ebédet a szomszéd községből a falugondnok szállítja falubusszal az időseknek házhoz. 
Községünkben a Beled Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási formában látja el a 
családsegítés és gyermekvédelmi feladatokat. Működteti a házi segítségnyújtást, házi 
jelzőrendszeres segítést, családi napközit tart fenn. 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatait 1-1 fő látja el, ők heti egy alakalommal tartanak 
ügyfélfogadást, de probléma esetén Szanyban (3km) bármikor elérhetők A jogszabály által előírt 
feladataikon túlmenően programok, rendezvények, segélyezési akciók megszervezésében is részt 
vesznek.  
Fő tevékenységük a családgondozás, melyre vonatkozóan megállapítható, hogy az családok 
életviszonyai, a megszaporodott problémák miatt egyre nő az esetszám. Míg korábban az esetek 
döntő többsége a szegényebb, alacsonyabba iskolázottsággal rendelkező, és ismétlődően ugyanazon 
családok közül került ki, napjainkra a családgondozói ellátásra szorultak köre kibővült. Az érintett 
családok sok és összetett problémával küzdenek, melynek megoldása sokszor csak a családsegítő 
segítségével sikerülhet, azonban gyakori gond, hogy ez, az együttműködés hiányában nem valósul 
meg.  

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

nyújtásakor 

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

ellátórendszer keretein belül 

A fenti szolgáltatások nyújtásakor az Önkormányzat szakemberei hátrányos megkülönböztetés 
nélkül, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával látják el közfeladatukat.  

 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 17 

2009 17 

2010 16 

2011 14 

2012 13 

                          Forrás: Önkormányzati adatok 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 3 

2009 3 

2010 2 

2011 5 

2012 4 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 

 
 

 

A hátránykompenzáló juttatások a szociális ellátórendszeren belül különböző, általában rendszeres 
pénzellátások formájában is megnyilvánulnak. Ilyenek pl. az ápolási díj, a közgyógyellátás, vagy a 
korábban már említett aktív korúak ellátása. Szociális rászorultság alapján közgyógyellátási 
igazolvány 13 fő, egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány3 f őrészére került 
kiállításra. 
 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó, nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Rábaszentandrás községben 2012. december 31 napján 4 fő 
részesült ebben az ellátásban, mindegyik a közeli hozzátartozó súlyos fogyatékossága miatt végzi az 
ápolást, gondozást, 90%-uk, már több mint 5 éve ezt az ellátást kapja. Az ellátás megállapítása 
2013. január 01. napjától a Járási Hivatalok hatáskörébe került.  
 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása  
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a) közösségi élet színterei, fórumai  
A közösségi élet színterei: a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil 
szervezetek.  
A település lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy 
lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és 
környezet problémáit együtt kezeljük.  
A település honlapján, amely akadálymentesített – www.rabaszentandras.hu. - a helyi 
önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok, rendeletek széles körű tájékoztatást biztosítanak.  
A könyvtár heti 20 órában áll a polgárok rendelkezésére, ahol az internet elérhetőség is biztosított 
(2012. évben a látogatók száma: 410 fő).  
A Káldy Tv Kft. havonta 1 alkalommal a képviselő-testület üléseiről (közmeghallgatásról) 
összefoglalót készít, szükség szerint összefoglaló beszámolóban biztosítja az önkormányzat 
rendezvényeinek, a település kulturális, sport, közéleti, és egyéb jelentős eseményeinek 
nyilvánosságát. 
A településen 3 civil szervezet akívan működik, sokszínű tevékenységeikkel a település fejlődéséhez 
járulnak hozzá. Az önkormányzat minden évben dönt a civil szervezetek anyagi támogatásáról, 
mellyel segíti munkájukat.  
A szolidaritás és felelősség mind magánemberekben, mind a településen működő gazdasági 
szervezetekben jelen van.  
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és 
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. 
A lakosok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt 
kielégítenek. Az önkormányzat, ezen feladatokról részben, mint intézményalapító és fenntartó, 
részben szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. Az egyes feladatok ellátása során 
együttműködik a civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, az egyházakkal és egyéb 
szervezetekkel.  
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási 
biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a 
közszolgáltatások fenntartása.  
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)  
A településen etnikai konfliktusok nincsenek.  
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)  
Rábaszentandrás község lakossága nyitott a bajbajutott emberek megsegítésére. Adott 
helyzetben az önkormányzat a civil szervezetekkel összefogva megszervezi az adománygyűjtést, ill. 
önkéntes munkára hívja a falu lakosságát. 
 

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

Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy a településen jelenleg hány fő vallja magát 
roma kisebbséghez tartozónak. Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik.  
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A szegénység oka és következménye a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken  
 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása  
 

adósságcsapda  
 

Háztartásvezetési, családfenntartási tanácsadás, 
előadások lehetőségének biztosítása. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezés 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló 
ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. 
Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek 
érdekei a legjobban sérülnek. 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot. 
A gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet 
biztosít. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését 
szolgálja. A megelőzőő tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális 
intézményhálózaton keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. 
Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális 
és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő 
intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek 
javításában A településen a 0-18 éves korosztály száma:2011-ben:112 fő.  
 

2011-es adat lélekszám arány % 

Állandó népesség száma  515  

Gyermekek száma összesen 112 21% 

Állandó népességből nő 259 50,29% 

Állandó népességből férfi 256 49,71% 

Állandó népességből a 0-2 évesek száma  15 2,91% 

Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma  49 9,51% 

Állandó népességből a 0-14 éves nők száma  42 8,16% 

Állandó népességből a 15-17 éves férfiak száma   9 1,75% 

Állandó népességből a 15-17 éves nők száma  7 1,36% 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR   
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Demográfiai trend      

 

      

Év 2008 2009 2010 2011 
Gyermekek száma 0-17 éves korig 107 100 105 107 

      
Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR      
 

 

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

év 
védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 év 
alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma 

2008 0  n.a 0 

2009 0  n.a. 0 

2010 1  n.a. 5 

2011 0  n.a. 7 

2012 1  n.a. 4 

Forrás:TeIR, KSH-Tstar 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   
 
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)  
 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekvédelembe vétele, a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 
települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).  
Településünkön a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma szinte nem változott 2008-2012. 
között. Véleményünk szerint ez annak a következménye, hogy a gyermekjóléti ellátó rendszer 
nagyon jól működik a településen, a veszélyhelyzet kialakulását meg tudja előzni.  
A védelembe vett kiskorúak száma nem csökken mivel az 50 óránál több tanórát mulasztó 
gyermeket a jegyzőnek kötelező volt védelembe venni.  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

  

rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 26 0 0 0 0 

2009 27 0 0 0 0 

2010 28 0 0 0 0 

2011 24 0 0 0 0 

2012 21 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a 
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Községünkben gyermek jogán járó helyi támogatásban jelenleg nem részül senki. 

 
 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

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

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2008 6 5 2 16 0 0 

2009 3 4 3 33 2 0 

2010 3 3 3 18 3 0 

2011 3 4 4 20 4 12 

2012 4 4 3 16 3 10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Községünkben minden gyermek magyar állampolgár. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
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Településünkön szegregátum nem alakult ki. 
 

 

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

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

 

 védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 17 

2009 1 19 

2010 1 13 

2011 1 18 

2012 1 23 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, védőnői adatközlés 

 
A védőnői szolgálat a településen 1 fő védőnő alkalmazásával működik, aki két településen látja el a 
feladatait. Védőnő látja el az iskola védőnői feladatokat is. A fenti táblázatban az egy védőnőre jutó 
gyermekek számában nincs benne az általános iskolások száma és csak a Rábaszentandrási 
gyermeklétszámot tartalmazza. 
 
A védőnők először a tanácsadáson találkoznak a várandós anyákkal – mely heti egy alkalommal 
biztosított a szomszédos településen – és azt követően folyamatosan tartják velük a kapcsolatot. Cél 
a várandósság időszakának, majd a megszületett csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése. Erre 
egyrészt az Egészségházban tartott tanácsadáson nyílik lehetőség, 
 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
Rábaszentandráson gyermekorvosi szakellátás nincs, legközelebb Pápán elérhető. 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
Rábaszentandrás községben 0-7 éves korúak speciális ellátására, pl. korai fejlesztésre, Csorna Pápa 
városban van lehetőség 
. 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

 bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatközlés 
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

 

  
Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 
száma 

Családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 5 7 7 

2012 5 6 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A Beledi Egyesített Szociális Központ szervezi, célja és feladata a gyermek érdekeit védő speciális 
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettségét 
megszűntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. A központ a gyermekek 
részére szabadidős programokat is szervez.  
e) gyermekvédelem  
A Beledi Egyesített Szociális Központ feladatának ellátása érdekében veszélyeztetettséget észlelő– 
és jelzőrendszert működtet, illetve koordinál, mely lehetővé teszi a gyermekeket általában érintő 
veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő 
felismerését. A jelzőrendszer tagjai különösen a védőnők, gyermekorvosok, köznevelési 
intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelői szolgálat, társadalmi szervezetek, 
egyházak, alapítványok.  
A gyermekvédelmi rendszer hozzájárul és erősíti a rezilencia faktorait, vagyis a veszélyeztetett 
gyermek a rendszer együttműködése révén sikeresebbé válik, a testi-lelki szenvedés, illetve nehéz 
élethelyzetek átélése után gyorsabban vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát. 
A gyermekek védelmét szolgálják a pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók 
által igénybe vehető pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a helyi szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2012, (IV.3.) számú rendelet tartalmazza.  
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nem biztosított, legközelebb Csornán 
van rá lehetőség.  
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés  
A program 3,6. e. pontjában megfogalmazott sportprogramok a gyermekek számára is 
hozzáférhetők. Az iskola, óvoda számos gyermekprogramot szervez a térségben élő gyermekek 
számára. A gyermekjóléti szolgálat nyári napközit szervez. 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv  
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 
nagy jelentőségű az óvodában és az általános iskolai napközis ellátás keretében nyújtott étkeztetés.  
Az óvoda pedagógiai programjában kiemelt jelentőségű a gyermekek egészséges táplálkozása, az 
intézmény egészségnap keretében segíti a gyermekek egészséges táplálkozási szemléletének 
kialakulását.   
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  
A szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye  
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül  
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szabadidős programok szervezése során, 
melyeken elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek vesznek 
részt.  
 

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 

 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 
fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 
keretében szerveztük meg A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a 
szülő által önkéntesen benyújtott nyilatkozat alapján történik. 
A település Intézményei kiemelkedő figyelmet fordítanak a hátrányos, a halmozottan hátrányos, a 
sajátos 
nevelési igényű valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
óvodai 
ellátására, nevelésére. A nevelők többsége önként vállalt feladatként foglalkozik a különböző 
fogyatékossággal élő gyermekekkel. 
A Szanyi egyházi fenntartó az önkormányzat általános iskolai, az önkormányzat a helyi óvodai 
elhelyezés 
iránti igényeket ki tudja elégíteni .  
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Iskolában 1 fő szakképzett gyógypedagógus foglalkozik gyermekekkel. Óvodánkban a beszédhibás 
és fejlődésükben elmaradt gyerekekkel logopédus foglalkozik heti rendszerességgel- 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

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

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

mutatkozó eltérések 

Nem releváns. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs megkülönböztetés. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
 

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  1 

Óvodai férőhelyek száma  25 

Óvodai csoportok száma  1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  7,30-tól-16,30-ig. 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma  2  0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  2  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő  1  0 

Kisegítő személyzet  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógia

i csoportok 
száma 

2008 17 1 20 1 17 0 

2009 19 1 20 1 17 0 

2010 13 1 20 1 15 0 

2011 18 1 20 1 20 0 

2012  23  1  25  1  18  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma              

Más településről bejáró gyermekek létszáma              

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

            

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

            

a beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  5 10  3       18 

Más településről bejáró gyermekek létszáma             

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

            

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

1  3        4 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

 1 2       3  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés, Óvodavezetői adatközlés 
 
 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 
 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 21 24 45 5 11,1% 

2011/2012 24 17 41 5 12,2% 

2012/2013 22 16 38 5 13,2% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

 
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai feladat-
ellátási helyek 

száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 1 0  0 0   

2011/2012 1 0  0 0   

2012/2013 1 0  0 0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Községünkben 1-4 osztályos összevont tagiskola működik. A 5-8 évfolyam a Szanyi Szent Anna 
Katolikus Iskolába jár. (3 km.) Az Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda Rábaszentandrási Tagóvodája 
működik a településen.  

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

 

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

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Egészséges életmódra, sportra nevelés hiányossága 
 

Több iskolai és települési sportprogram, 
szakkörök, szabadidős programok 

Fiatalok hasznos szabadidő eltöltése, nyári 
táborszervezés 

 táborozás megoldása 

 
 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A gyermekgondozási szabadságról (GYES, GYED, GYET) visszatérni szándékozó, illetve a 
kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több szempontból is 
nehéz feladatot jelent. A munkaadók sokszor gondolják azt, hogy a gyermeket nevelő nők kevésbé 
terhelhetők, gyermekük esetleges betegségei, a család ellátása miatt kevésbé kiszámíthatók. 
Munkától való tartós távollétük alatt készségeik, ismereteik elavulnak, megkopnak, amely 
alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több gyermek születése miatt hosszabbidőt töltöttek 
távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, akik gyermeküket, vagy gyermekeiket 
egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg pályakezdőként kevés munkatapasztalattal rendelkeznek. 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. Az Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett 
diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül 
hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. 
Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet 
 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen munkaerő-
piaci helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az iskolázottság, az 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

  Fő / % 

2010/2011 7 

2011/2012 4 

2012/2013 2 
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életkor. A HEP elkészítése folyamán vizsgált adatok tükrében megállapítható, hogy a nők száma 
településünkön alacsonyabb, mint a férfiak száma. A népesség nemek szerinti megoszlása a 
népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, 
mint a férfiak. A nők számát az aktív korú lakónépesség arányában vizsgálva megállapítható, 
hogy ebben a korosztályban számuk általában a férfiakénál alacsonyabb, kevesebb a 
nyilvántartott munkanélküli. 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 172 164  n.a n.a  7 5 

2009 129 153  n.a  n.a 11 8 

2010 173 156  n,a  n.a 5 8 

2011 166 167  n,a  n.a 6 4 

2012 163 155  n,a  n.a 3 4 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A településen és vonzáskörzetében kifejezetten nők foglalkoztatást segítő programról tudomásunk 
van. A Szanyi Interfa Kft kezdeményezése volt a 8-16 óráig tartó munkarend és ehhez igazodott az 
óvodai nyitva tartás. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők szegénységi kockázata lényegesen magasabb az 
átlagnál, körükben a tartós és passzív munkanélküliség is gyakori, sok esetben nem látnak reményt 
a munkára, ezért egy idő után már nem is keresnek, amely egyre jobban megnehezíti az 
elhelyezkedési lehetőségeiket. A településen nem, de a környező nagyvárosokban lévő gyárakban, 
üzemekben az alacsony iskolai végzettségűek is találhatnak munkát.  
 

 d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
A nők hátrányos helyzetével nemcsak foglalkoztatás, hanem a jövedelmi viszonyok terén is 
találkozhatunk. Magyarországon az alkalmazásban álló férfiak és nők átlagos fizetése között 
mintegy 20-25% különbség tapasztalható a férfiak javára. A munkahelyi lehetőségek egyen-
lőtten volta nemcsak a jövedelmek terén, hanem a munkahelyi előmenetel kapcsán is 
jelentkezik.  
A nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető, hogy a 
jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben eltérőek 

 

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.) 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
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év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 23 23 

2009 1 24 24 

2010 1 22 22 

2011 1 25 25 

2012 1 19 19 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
 

 
 
 
A településen élő nőknek biztosított a család és nővédelmi gondozás: családtervezés, fogamzás 
előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása.  

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés 
körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a 
termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti 
gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védő-nő segíti ezt a 
fajta a gondozást 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat. Nagyon nehéz sok esetben 
feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik 
a lehető legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne, ezzel nehezítve a probléma 
megoldását 

 

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

 

Községünkben igénybe vehető szolgáltatás nincs, de családsegítő segítségével környező városokban 
igénybe vehető. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A település 

közösségi programjainak szervezésében, lebonyolításában. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nehéz összeegyeztetni a családot, munkát, 
szabadidőt  
 

Közösségi programok szervezése  

 

Családi napközi  Működő családi napközi fenntartása illetve bővítése. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

 
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez 
hasonlóan az adott korosztályban a nők aránya magasabb. Közöttük magas az egyedül élők aránya 
is, ami az önkormányzat számára további odafigyelést jelent, mivel igényük várhatóan meg-nő a 
közösségi szolgáltatásokra.  
Nyugellátásban részesülők: 
Rábaszentandrás községben a 65 év feletti lakosság száma 2012-ben 91 fő, ebben az évben 65 férfi 
és 92 nő fő részesül öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásba 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes 

nyugdíjas 

2008 74 98 172 

2009 73 99 172 

2010 72 94 166 

2011 66 98 164 

2012 65 92 157 

 
Forrás.TeIR, KSH Tstar 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
A munkaadók a munkavállalókat az életkor előre hasadtával egyre kevésbé szívesen alkalmazzák. A 
nyugdíjasok jövedelmi helyzetükre tekintettel szívesen létesítenének munkahelyet, végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre az esély csekély, kivéve, ha speciális tudással, gyakorlattal 
rendelkeznek, amelyet a munkaadó nem tud más személy foglalkoztatásával megoldani. 

 

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

 
A településen élő idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és 
szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tartanak. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A legtöbb vállalkozásnál kevéssé, vagy egyáltalán nem aknázzák ki az idősebb munkaerő 
 tudásátadással kapcsolatos hasznosságát. Az idősödő munkavállalók munkavállalással, munka-
végzéssel kapcsolatos esélyegyenlőtlenségét főként a romló egészségi állapotból és a képzettségbeli 
hiányosságokból eredő problémákra vezetik vissza a munkaadók, amely problémák költségessé 
teszik az idősödő munkavállalók alkalmazását. Ugyanakkor a munkaadók keveset tesznek az 
idősödő munkavállalók képzettségi szintjének és egészségügyi állapotának javítása érdekében. 
 

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

 
 

Az idősek állapotuknak megfelelő önállósággal vehetik igénybe a közszolgáltatásokat. Az 
Önkormányzat munkatársa segíti őket, a hivatali ügyek elintézésében.  
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenn-
tartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 

 

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

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali 
ellátásban 
részesülő 

időskorúak 
száma 

fő fő % 

2008 102 0 0% 

2009 102 0 0% 

2010 100 0 0% 

2011 93 0 0% 

2012 91 0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A meglévő szolgáltatások, pénzbeli ellátások célzott biztosítása meghatározó az idősek lét-
biztonsága szempontjából. A Szt. többféle szolgáltatást tesz elérhetővé az idős emberek számár 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az idős embereknek az életkor előrehaladásából természetszerűleg fakadó egészségügyi problémái 
különösen indokolják, hogy számukra kiemelten biztosított legyen az egészség-ügyi, ápoló-gondozó 
ellátásokhoz való hozzáférés. Az idős népesség növekedése az egészségügyi és szociális szolgáltatási 
rendszerre is nagy terhet fog jelenteni. Az idősek szolgáltatásokhoz való hozzáférését, különösen a 
bottal, vagy más gyógyászati segédeszközökkel közlekedőkét, nagymértékben befolyásolja az épített 
környezet akadálymentessége.  
Az egészségügyi szolgáltatást a heti egy alkalommal rendelő háziorvosi szolgálat jelenti, a 
településen nincs gyógyszertár, de a falugondnok minden nap a lakosok szolgálatába áll. Szükség 
esetén átszállítja a szomszéd községben levő orvosi rendelőbe. Havi egy alkalommal vérvételre 
szállítja az időseket. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A kulturális, közművelődési szolgáltatások egy része minden állampolgára részére biztosított, egy 
része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az idősek többségének a kultúrára, 
szórakozásra már nagyon kevés pénze jut. A magas gyógyszerkiadásaik miatt nemigen gondolnak 
szórakozásra. Igyekeznek kihasználni az egyesületek, idős klubok adta lehetőségeket, ahol 
ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen jutnak kulturális és szórakozási lehetőséghez.  

A kultúrházban megrendezett programok összeállításánál figyelembe veszik az idősek érdeklődési 
körét, az igényeit. 
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c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártassága nagyon kicsi. 
 

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

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magányosság, elszigetelődés 
 

önkéntes munka fiataloknak, 
 az idős rászorulók felmérése 

,  
Bűnelkövetők számára leginkább 
veszélyeztetett korosztály hiszékenységük, 

naivitásuk miatt 

Egyedül élők felvilágosítása, fokozott figyelem a 
közvetlen lakókörnyezetben élők részéről, 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az állampolgárok- köztük a 
fogyatékossággal élő emberek- számára biztosítva legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet 
minden területén. A szociális, egészségügyi ellátásban, mint a fizikai és kulturális környezetben, 
valamint az iskoláztatási, munkalehetőségek a társadalmi élet, a sport és a szórakozás területén is. 
Ezen emberek számára kiemelt célként a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés a fő 
cél. Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményi ellátások területén is, az intézmények 
kiépítésével átalakításával. A legsérülékenyebb társadalmi csoportot a fogyatékos emberek és 
családjaik alkotják. Magyarországon 577 ezer fogyatékkal élő ember él a 2001-es népszámlálási 
adatok szerint. Az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek számát a nyugdíjfolyósító 
szerv adatai alapján 700 ezer főre tehető. Ezen célcsoport tagja Magyarországon 7-9%-ra tehető 
azok aránya, akik dolgoznak, míg az Európai Unióban ez az arány 40%-ra tehető. Az 
esélyegyenlőség megteremtése területén az egyik legfontosabb célkitűzés a szemléletformálás. A 
fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és érdeke. Az egyenlő hozzáférés nem csak 
a rámpák, liftek speciális táblák jelentik, hanem azt, hogy a fogyatékos embert egyenrangúnak, 
egyenjogúnak kell tekinteni. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, a 
komplex akadálymentesítés, amely lehetővé teszi a látássérült, a hallássérült, a mozgássérült, 
valamint a fogyatékos emberek számára is a hozzáférést.  
Az akadálymentesítés alapkövetelménye, az egyetemes tervezés módszere. Hazánk is igyekszik 
különböző intézkedésekkel, programokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok 
esélyegyenlőségét. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 6 
 
 

0 

2009 6 0  

2010 6  0 

2011 23  0 

2012 23  0 

Forrás: TeIR, KSH.Tstar 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0  0  

2009 0  0  0 

2010 0  0  0 

2011 0  0  0 

2012 0  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a  
 

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

Településünkön nincs pontos felmérés, statisztikai adatok a fogyatékkal élőkről, ezért nem is lehet 
pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, egészségügyi, lakhatási és foglalkoztatási 
helyzetéről, szükségleteiről. E célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, ellátásokat, az egyes 
intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján lehet tervezni. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Településen nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Ilyen intézmény, szolgáltatás, program a fogyatékosok részére a településen nincs. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek 
is, mint például az alanyi közgyógyellátásban részesülők körében, de hiteles statisztikai adat, 
kimutatás e vonatkozásban nincs. A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és 
természetbeli ellátást és kedvezményt az önkormányzat nem nyújt, és erre az ellátásra vonatkozó 
helyi rendeletünk nincs. 
 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Településünkön a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése nem biztosított. Az 
egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő hozzáférés biztosítása 
érdekében a fizikai akadálymentesítés folyamatos megvalósítását tervezzük, anyagi lehetőségeink 
szerint.  
Felújítások esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodtunk az 
akadálymentesítésről.  
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények és közterületek, járdák, zöldterületek, 
játszóterek felújítása során folyamatában gondoskodunk az akadálymentesség biztosításáról. Ma 
már a jogszabályban előírt kötelezettség az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 
építésügyi hatóság feladata. A településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 
dokumentációkban általános elvként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.  
 

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

 Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
Nem megoldott. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Ismereteink szerint a települése lévő munkahelyek akadálymentesítettsége nem megoldott 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
Nem megoldott. 

 

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

Nincsenek ilyen szolgáltatások. 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nemleges. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A középületek akadálymentesítettsége nem 
megoldott 

Pályázati forrásból középületek akadálymentesítése 
folyamatosan 

Járdák rossz állapota miatt nehezen közlekednek 
kerekesszékkel 

pályázati lehetőségek, utak rendbehozatalára 
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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.) 

 

Időseknek és fiataloknak közös érdeke és feleléssége, hogy Rábaszentandrás a jövőben is még 
inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek a településen működő 
civilszervezetek: 

� Nefelejcs Hagyományőrző klub 
� Vadvirág Énekkar 
� Sportegyesület 

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető. 
Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez 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. 
Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a civilszervezetek 
támogatására. 
 

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

 
A településen két nagy egyház van jelen. Római Katolikus és Evangélikus. Mindegyik nagy 
figyelmet fordít tagjaira. Jó kapcsolat alakult ki a két egyház között, rendszeresen tartanak 
ökumenikus hetet, szeretetvendégséget. 

 

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

 

Az önkormányzat és más önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való 
partnerség jellemező az önkormányzatra. Aktív kapcsolat rendszert ápol a térség többi 
szereplőjével, példamutató az együttműködés. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nemzetiségek a község területén nem élnek, a településen Nemzetiségi Önkormányzat sem működik. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Rábaszentandráson civil szervezet működik, köztük erős az összefogás, példaértékű a civilek 
jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos települési rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját programokat, 
rendezvényeket is szerveznek. 

 

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

Nincs jelen a település életében. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Rábaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete, 
egyház, civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító 
javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a Önkormányzati 
Hivatalban  bárki számára elérheto, a település honlapján olvasható és 
véleményezhető. 
Rábaszentandrás 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. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. A szegénység oka és következménye a 
tartós munkanélküliség, számuk nem 
csökken  
2. adósságcsapda  
 

1.Közfoglalkoztatás továbbfolytatása  
 
2.Háztartásvezetési, családfenntartási 
tanácsadás, előadások lehetőségének 
biztosítása. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezés 

Gyermekek 

1. Egészséges életmódra, sportra nevelés 
(étkezés, sport, uszoda) 
2. Fiatalok hasznos szabadidő eltöltése, 
nyári táborszervezés 

1 Egészséges étkeztetés, minta menza 
program, sportprogramok szervezése 
2. Pályázati lehetőséggel  táborozás 
megoldása 

Idősek 

1. Elmagányosodás, 
elszigetelődés 

2. Bűnelkövetők számára leginkább 
veszélyeztetett korosztály 
hiszékenységük, 
naivitásuk miatt 

1 informatikai eszközök további 
beszerzése  
tanfolyam 
2. Egyedül élők felvilágosítása, fokozott 
figyelem a 
közvetlen lakókörnyezetben élők 
részéről, 

Nők 
1 Nehéz összeegyeztetni a családot,  
munkát, szabadidőt  
2.. Családi napközi 

1. Közösségi programok szervezése  
2. Családi napközi fenntartása illetve 
bővítése. 
 

Fogyatékkal 
élők 

1. A középületek akadálymentesítettsége 
nem megoldott 
2. Járdák rossz állapota miatt nehezen 
közlekednek kerekesszékkel 

1.Pályázati forrásból középületek 
akadálymentesítése folyamatosan 
2. pályázati lehetőségek, utak 
rendbehozatalára 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

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 

1.Közfoglalkoztatás továbbfolytatása 
 2.Tájékoztatás felvilágosító programok   
 
 

partner: Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat 
felelős: polgármester 

Gyermekek 

Egészséges életmódra, sportra nevelés 
(étkezés, sport, uszoda) 
 Fiatalok hasznos szabadidő eltöltése, 
nyári táborszervezés  

Partner: pedagógus,óvónő védőnő, 
családsegítők 
felelős. Polgármester 

Idősek 

1.Elmagányosodás, 
elszigetelődés 

2.Veszélyhelyzetre felhívni figyelmüket, 
előadás szervezés 

partner: Rendőrség és házi gondozó,helyi 
fiataltalok 
 
felelős: polgármester 

Nők 
Falunap, Falukarácsony szervezés 
Családi napközi bővítése. 

Partner: pedagógus, óvónők, 
Felelős. polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

akadálymentesítés megkezdése, 
fogyatékkal élők közlekedés segítése 

Partner: falugondnok 
Felelős: polgármester 

 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák békében élnek velünk 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben jobb anyagi 
körülmények közé kerüljenek 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges fejlődését 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek környezetére, biztonságára 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód elvét 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I./1 
 

Intézkedés 
címe: 

Mélyszegénységben élők körében Háztartásvezetési családfenntartási 
tanácsadás előadások lehetőségének biztosítása 

Feltárt 
probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Az elmúlt években a növekedő anyagi jellegű problémák miatt folyamatos  
eladósodás és adósság csapda jelentkezett a célcsoport körében. 

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

R:Az érintettek megszólítása, bevonása a probléma megfogalmazása. 
K:Csoportok, előadások szervezése. 
H:Önfenntartó, problémamegoldó képesség erősítése, alternatív 
jövedelemszerzés,  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) 
pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, szükséglet felmérés, életvezetési tanácsadások, tanfolyamokra 
jelentkezés 

Résztvevők és 
felelős 

Érintettek,  
Polgármester 

Partnerek Beled Egyesített Szociális Központ, Önkormányzat, Munkaügyi Központ 

Határidő(k) 
pontokba 
szedve 

2015. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és 
annak 
dokumentáltság
a, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatóság
a 

Kompetenciamérések, kérdőívek, statisztika 
 
Szociális munkatársak bevonásával fentartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, motiváltság csökkenése 

Szükséges 
erőforrások 

szociális szakemberek bevonása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I./2. 
 

Intézkedés címe: 
Közfoglalkoztatás fenntartása mélyszegénységben élők és romák 
esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, a tartós 
munkanélküliek száma csak csekély mértékben csökken 

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

R: Közfoglalkoztatás szervezése 
K: Helyi közmunkaprogram folytatása 
H:Munkaügyi Központtal Kapcsolattartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Közfoglalkoztatási pályázati 
lehetőségek figyelemmel kisérése. 

Résztvevők és 
felelős 

Munkanélküliek 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Családsegítő 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2014. december 31. 

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

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma emelkedjen, Pályázatok 
folyamatos figyelemmel kisérése. 
Igény szerint folyamatosan fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem regisztrált munkanélküliek, nem keresik fel a munkaügyi központot. 
 
 

Szükséges 
erőforrások 

A foglalkoztatottak bér és járulék költségeihez önrész biztosítása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

II./1. 

Intézkedés címe: 

A gyermekek esélyegyenlősége elősegítése érdekében egészséges 
életmódra, 
sportra nevelés (étkezés, uszoda), prevenciós programok biztosítása a 
kisgyermekek számára 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

A gyermekek egészségtelen étkezése, rendszeres sportolás hiánya, 
kisgyermekek 
fejlődési (beszéd, mozgás) problémái 

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

R:Legkorábban kiszűrni a gyermekek fejlődési problémáit 
K:Gyermekek egészséges táplálkozására, fejlődésükre folyamatos 
odafigyelés. 
H:Az önkormányzati  által vásárolt étkeztetés mennyiségének és 
minőségének figyelemmel kisérése az egészséges táplálkoztatás 
szempontjainak figyelembe vételével. 
A gyermekek egészséges fejlődésének fenntartása rendszeres sportolási, 
mozgási lehetőségek biztosításával. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Egészséges étkeztetés folyamatos figyelemmel kísérése szakember 
bevonásával, 
sportolási lehetőségek fejlesztése pénzügyi források figyelembe vételéve. 
Óvodai nevelési programba a logopédiai és mozgásfejlesztési program 
folytatása 
Szűrések szakemberek bevonásával 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat 
Jegyző 
Intézmények ( óvoda, iskola) 
Polgármester 

Partnerek 
 konyha 
Civil szervezetek, óvoda, iskola 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2014.12.31. 
2015. december 31.  
Fenntartani 

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

Intézményi étkeztetés ellenőrzéseinek száma, sportolási lehetőségek 
bővülésének 
száma 
Feltárt logopédiai problémák száma 
Feltárt mozgásfejlődési problémák száma 
A  főzőkonyha ételeinek minőségi ellenőrzése. Minta-menza programba 
való 
bekapcsolódás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Ellenőrzések elmaradása, ételek nem megfelelő mennyisége és minősége, 
Prevenció elmaradása a gyermekek egészséges életmódját, fejlődését 
gátolja 
Folyamatos ellenőrzés 
 

Szükséges 
erőforrások 

A foglalkoztatottak bér és járulék költségeihez önrész biztosítása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

II./2. 

Intézkedés címe: Táboroztatás pályázat útján 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

gyerekek a szülők anyagi helyzete miatt nem tudnak részt venni nyári 
diáktáborokban 

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

Minél több gyermek vehessen részt nyári táborban. 
R: pályázatfigyelés 
K: pályázat elkészítése 
H: tábor szervezése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázatfigyelés – igények felmérése , pályázat elkészítése – tábor 
szervezése, 
lebonyolítása 

Résztvevők és 
felelős 

 polgármester 

Partnerek Családsegítő és gyermekvédelmi társulás 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2015. december 31. 

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

A rászoruló gyermekek is részt vehetnek táborozáson, a szülők anyagi 
terheinek 
növelése nélkül 
 
pályázati lehetőségekkel fenntartható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Nyertes pályázat esetén a rászorulók kiválasztása, amennyiben valamennyi 
rászoruló 
részére nem tudjuk biztosítani – a létszám korlátozottsága miatt 
Egyéb szempontok figyelembevétele a kiválasztásnál: pl. tanulmányi 
eredmény, 
közösségi munka 
 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás 

 
 

 

 
 
 
 



59 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

III./1 

Intézkedés címe: Nők –Család- munka-szabadidő 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nehéz összeegyeztetni a családot, munkát, szabadidőt 

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

R:Több kisgyermekes anya bevonása a közösségi életbe. 
K:Olyan munkahelyek felkeresése ahol lehetséges a rugalmas munkaidő. 
H:Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Közösségi programok szervezése, esti közös program esetére 
gyermekfelügyelet megoldása, akár pótnagyi bevonásával,. Képzési és 
elhelyezkedési lehetőségek felkutatása- gyerekbarát munkahelyek 
keresése. 

Résztvevők és 
felelős 

családok, családanyák, nagyszülők, Nyugdíjas klub vezetője 
Felelős: Polgármester 

Partnerek 
Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Családsegítő, Környékbeli 
vállalkozók, üzemek vezetői 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2015. december 31. 

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

Kisgyermekes nők folyamatos támogatása, segítése. Munkavállaló 
kiegyensúlyozott nők számának növekedése. 
Önkormányzat támogatásával folyamatosan fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
Kevés családbarát munkahely található. 
 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzat anyagi támogatása a közösségi programokhoz.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

III./2. 

Intézkedés címe: Családi napközi 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Nehéz a visszatérés a munkába állás a gyermeket vállaló anyák esetében. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A jól működő családi napközi megtartása és igények szerint bővítés. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

R: Adatgyűjtés, igényfelmérés Tájékoztatás a lehetőségekről. 
K: Gyermeklétszám növekedéséhez igazodva  létszám bővítés. 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Partnerek  Önkormányzat, Családsegítő 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2016. december 31. 

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

Igény szerint a fenntartható 
 
Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Hosszú távon csökkenhet a gyermeklétszám. 
 
 

Szükséges 
erőforrások 

 pályázati források. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

IV./1. 

Intézkedés címe: Idősek-szociális szolgáltatások bővítése önkéntes munkával 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

önkéntes segítség hiánya, egyedüllét, elszigetelődés, kapcsolatok 
beszűkülése. 

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

R:Idősek napi gondjaiknak megkönnyítése,   
K: Ház körüli munkákban segítség, Önkéntes segítségnyújtás 
H:Több program az idősebb korosztálynak 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés , beszélgetés magányfeloldása,házi 
segítségnyújtás kibővítése önkéntesek bevonásával 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport kiemelve az egyedül élőket, házi gondozó, önkéntes 
fiatalok, 
Felelős: Szociális házi gondozó 

Partnerek 
Házi orvos, Önkormányzat, Családsegítő, egyházak 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2015. december 31. tevékenység folyamatos fenntartása 

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

Felmérni a magányos rászoruló idősek létszámát. 
Közelebb hozni a fiatalokat az idősekhez. 
Fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Bizalmatlanság a fiatalokkal szembe. Szeretettel, gondoskodással 
meggyőzni az időseket hogy ne féljenek a fiatal segítő önkéntesektől. 
 
 

Szükséges 
erőforrások 

Családsegítő és gyermekvédelmi munkatárs , kapcsolat kiépítése a 
fiatalokkal. Tájékoztatás a lehetőségekről, segítség a szervezés és 
lebonyolításban. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

IV./2. 

Intézkedés címe: Idősek- Bűnmegelőzés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek nagyon naivak és hiszékenye, védtelenek, így könnyen kijátszhatók 
befolyásolhatók. 

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

R:felmérés végzése az érintett egyedül élő és idős emberekről. 
K: A rendőrség bevonásával tájékoztatók megszervezése az idősek számára. 
H:Tájékoztatás beindítása és folyamatos fenntartása. 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés elvégzése, tájékoztató elvégzése, lebonyolítása és folyamatos 
fenntartása. 

Résztvevők és 
felelős 

Körzeti rendőr 
Polgármester 
 

Partnerek 
Civil szervezetek, Rendőrség 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 31. 

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

A program konkrét eredménye az idősek hiszékenységének, naivitásuk 
csökkentése. Célunk hogy a besurranó tolvajok, árusok ne tudják kihasználni az 
idős egyedül élő embereket. 
 
Rendőrség bevonásával fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem tudják felmérni a veszélyhelyzetet. 
Meggyőzni az időseket a tényleges veszélyhelyzetről, megtanítani őket az 
alapvető védekezésre.  
 
 

Szükséges erőforrások Szakember biztosítása,  rendőrség  gyakoribb jelenléte 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

V./1. 

Intézkedés címe: 
Település minden intézményének akadálymentesítése a fogyatékkal élők 
számára. 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Akadálymentesítés hiánya. 

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

A hiányzó akadálymentesítés megvalósítása ütemterv szerint történik. 
 
H: Teljes akadálymentes környezet 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázat figyelés, tervezés, kivitelezés. 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Polgármester, Képviselő-testület 
 

Partnerek 
Önkormányzat, helyi vállalkozók 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2018. december 31. 

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

Akadálymentesített Önkormányzati épületek száma 
 
Fogyatékkal élők esélyegyenlősége biztosítottá válik. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány 
 
Pályázatfigyelés 
 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati forrás, Önkormányzati forrás, Vállalkozók bevonása. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
V./2. 

Intézkedés címe: Fogyatékkal élők- Járdák felújítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Településünk régi járdáinak felújítása, mivel az egyenetlen járdalapok 
miatt a fogyatékkal élők nem tudnak a kerekesszékkel közlekedni. Az 
úttestet kell használni ami nagyon balesetveszélyes. 

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

A településen szinte minden járda alkalmatlan a fogyatékkal élőknek a 
közlekedéshez. 
R:Közfoglalkoztatottak bevonásával a kisebb hibák kijavítása rövidtávon. 
H: Hosszabb távon új járdák építése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Munkaerő igénylés 
anyagi erőforrás biztosítása 
pályázat. 

Résztvevők és 
felelős 

Közfoglalkoztatottak, társadalmi munka 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Munkaügyi Központ, Önkormányzat,  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2017. december 31. 

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

Legfontosabb útszakaszok felmérése a javításhoz 
Anyagi erőforrás megteremtése 
Pályázatok folyamatos figyelemmel kisérése. 
 
Járdák felújítása a  szükséges anyagi forrással fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, közfoglalkoztatottak szakképesítés hiánya a 
feladatra. 
Hozzáértő Vállalkozók bevonása. 
 
 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázat, önrész biztosítása 
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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  

Intéz
kedé

s 
sorsz
áma  

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 

megvalósítá
sának 

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 

Mélyszegénységben élők 
körében 
háztartásvezetésicsaládfen
ntartási tanácsadás 
előadások lehetőségének 
biztosítása 

Az elmúlt években a 
növekedő anyagi 
jellegű problémák 
miatt folyamatos 
eladósodás és 
adósság csapda 
jelentkezett a 
célcsoport körében. 

Az érintettek megszólítása, 
bevonása a probléma 
megfogalmazása.Csoportok, 
előadások szervezése. 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiai Nemzeti 
reform program. 

Adatgyűjtés, 
szükséglet felmérés, 
életviteli 
tanácsadások. 

Polgármester 2015.12.31. 
Statisztika, kérdőív, 
jelenléti ív. 

szociális 
szakemberek 
bevonása, 
pályázat 

A 
információáramlás 
folyamatossága, 
amennyiben a az 
életviteli 
tanácsadáson 
hallottakat a 
gyakorlatba tudják 
hasznosítani. 

2 

Közfoglalkoztatás 
fenntartása 
mélyszegénységben élők 
és a romák 
esélyegyenlősége 

A szegénység oka és 
következménye a 
tartós 
munkanélküliség, a 
tartós 
munkanélküliek 
száma csak csekély 
mértékben csökken 

A közfoglalkoztatásban az eddigi 
foglalkoztatottak számának 
megtartása, illetve növelése. 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiai Nemzeti 
Reform program 

Pályázatok 
folyamatos 
figyelése, 
Munkaügyi 
Központtal 
kapcsolattartás 

Polgármester 2014.12.31. 
Kompetenciamérések, 
kérdőívek, statisztika 

A 
foglalkoztatottak 
bér és járulék 
költségeihez 
önrész biztosítása 

Igény szerint 
fenntartható, 
támogatás 
igénylésével amíg a 
közmunkaprogram 
működik. 
Átmenetileg 
fenntartható, amíg 
az elsődleges 
munkaerő-piacra 
nem tud visszatérni. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

A gyermekek 
esélyegyenlősége 
elősegítése érdekében 
egészséges életmódra, 
sportra nevelés. 

A gyermekek 
egészségtelen 
étkezése, rendszeres 
sportolás hiánya, 
kisgyermekek 
fejlődési problémái. 

Az Önkormányzat által vásárolt 
étkeztetés mennyiségének és 
minőségének figyelemmel 
kísérése.A gyermekek egészséges 
fejlődésének fenntartása 
rendszeres sportolási lehetőségek 
biztosítása. 

Mintamenza 
program. 

folyamatos Polgármester 2015.12.31. 

étkeztetés 
ellenőrzésének száma, 
sportolási lehetőségek 
bővülésének száma. 

Pályázati forrás 

Önkormányzat 
koncepciójában, 
közoktatási 
intézmények 
programjába 
beépülve 
fenntartható 

2 
Táboroztatás pályázat 
útján 

Gyerekek a szülők 
anyagi helyzete miatt 
nem tudnak részt 
venni nyári 
diáktáborokban. 

A rászoruló gyermekek is részt 
vehetnek táborozáson, a szülők 
anyagi terheinek növelése nélkül. 

költségvetés 

igények felmérése, 
pályázatfigyelés, 
táborszervezés, 
lebonyolítás 

Polgármester 2015.12.31. 
Táborozásban résztvevő 
gyermekek száma. 

pályázati forrás 

Érintettek 
bevonásával és 
családsegítőkkel 
fenntartható 
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III. A nők esélyegyenlősége  

1 
Nők-Család- Munka- 
Szabadidő 

Nehéz 
összeegyeztetni a 
családot, munkát, 
szabadidőt. 

Több kisgyermekes anya 
bevonása a közösségi 
életbe.Olyan munkahelyek 
felkeresése ahol lehetséges a 
rugalmas munkaidő. 

Az EU 2020 Stratégiai 
Nemzeti Reform 
Programja. 

Közösségi 
programok 
szervezése, esti 
program esetére 
gyermekfelügyelet 
megoldása akár 
pótnagyi 
bevonásával. 
Gyermekbarát 
munkahelyek 
keresése. 

Polgármester 2015.12.31. 
Munkavállaló 
kiegyensúlyozott nők 
számának növekedése. 

Önkormányzat 
anyagi támogatás 
a közösségi 
programokhoz. 

Érintettek 
bevonásával 
fenntartható 

2 Családi napközi 

Nehéz a visszatérés a 
munkába állás a 
gyermeket vállaló 
anyák esetében. 

A nők munkába állásának 
segítése, közösségi programok 
szervezése és elavult szakmák 
helyett korszerű ismeretek 
megszerzését célzó képzések 
indítása. 

Az EU 2020 Stratégiai 
Nemzeti Reform 
program 

Adatgyűjtés, 
igényfelmérés, 
tájékoztatás, 
segítség a szervezés 
lebonyolításában. 

Polgármester 2016.12.31. 
Kompetencia mérés, 
tanácsadás. Több nő tud 
elhelyezkedni . 

Szociális 
szakemberek 
bevonása, 
pályázati források. 

Önkormányzat 
anyagi 
támogatásával 
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Idősek -szociális 
szolgáltatások bővítése 
önkéntes munkával. 

Önkéntes segítség 
hiánya, egyedüllét, 
elszigetelődés, 
kapcsolatok 
beszükülése. 

Idősek napi gondjainak 
megkönnyítése, ház körüli 
munkák segítése, Önkéntes 
segítségnyújtás. Több program az 
idősebb korosztálynak. 

  

Adatgyűjtés, 
igényfelmérés, házi 
segítségnyújtás 
kibővítése 
önkéntesek 
bevonásával. 

Polgármester 2015.12.31. 
Idősek száma a 
programokon, 

Önkéntes diákok 
részvétele. 

Önkéntesek 
bevonásával 
fenntartható 

2 Bűnmegelőzés 

Az idősek 
kiszolgáltatottabbak a 
fizikai, és mentális 
állapotuk miatt a 
bűnelkövetőkkel 
szemben. 

Idősek biztonságának 
megteremtése. 

Nemzeti Reform 
program. 

Felmérés elvégzése, 
tájékoztatás, 
lebonyolítás.  

Polgármester 2014.12.31. 

A besurranó tolvajok, 
árusok száma csökken a 
faluban, ill. a bejelentett 
esetek száma. 

Humán erőforrás. 

Rendőrség 
folyamatosan 
tájékoztassa a 
lakosságot, helyi 
polgárőrségi 
munkával 
fenntartható. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

Település minden 
intézményének 
akadálymentesítése a 
fogyatékkal élők számára. 

Akadálymentesítés 
hiánya. 

Az intézmények 
akadálymentesítése, közlekedés 
biztosítása. 

kivitelezés 
dokumentumai 2020 
Stratégiai Nemzeti 
Reform Programja 

Pályázat figyelés, 
tervezés, kivitelezés 

Polgármester 2018.12.31. 
Intézmények a 
fogyatékkal élőknek is 
megközelíthető 

pályázati forrás 

Önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
fenntartható 

2 Járdák felújítása 

Településünk régi 
járdáinak felújítása, 
mivel az egyenetlen 
járdalapok miatt a 
fogyatékkal élők nem 
tudnak a 
kerekesszékkel 
közlekedni.  

Kőzfoglalkoztatottak bevonásával 
kisebb hibák kijavítása 
rövidtávon. Hosszabb távon új 
járdák építése. 

EU 2020 Nemzeti 
Reform program. 

Munkaerő igénylés, 
anyagi erőforrás 
biztosítása, 
pályázat. 

Polgármester 2017.12.31. Járható járdák. 
Pályázat, önrész 
biztosítása. 

Önkormányzat 
koncepciójába 
beépülve 
fenntartható 



 

 

3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre
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- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről ………………………….. felel.:  

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

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

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

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

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

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Rábaszentandrás község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
III. Ezt követően Rábaszentandrás község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 Nagy László polgármester 
 
2014. 03.31.                Aláírás 
 
 
 
A Rábaszentandrás Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
  
 Funtek János jegyző 
2014.03. 31.          .                                            Partner aláírás 

 
 
 Kató Istvánné Családgondozó 
             2014.03. 31                                                                   Partner aláírás 
 
 
                                                                                                             Huszárné Takács Enikő Családgondozó 
2014. 03. 31.                               Partner aláírás 

 
 
2014. 03. 31. Gasztonyi Györgyné Tagóvoda vezető 
                                                                                                                              Partner aláírása 
 
 
2014. 03. 31.                                                                                   Szemetiné Varga Mária  
                                                                                                                            Önkormányzati dolgozó 
 
                                               



 

 

HEP elkészítési jegyzék1 
 

NÉV2 HEP részei3 Aláírás4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                           
1 
 
 
 
  Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
2
  A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

3
  A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
 R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4
  Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 



 

 

 


