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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, Hegykő Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a
➢
➢
➢
➢
➢
➢

mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők.

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
Hegykő Magyarország Észak-nyugati részén, a Kisalföldön, a Fertő-tó nádasokkal övezett déli
partja felől emelkedő dombvonulat oldalán, és tetején helyezkedik el.
A Fertő medencéjét nyugatról a Lajta-, és a Rozália-hegység, valamint a Rust-Balfi-dombság
keretezi, amely délen a Bozi-dombvidékben folytatódik. Ez utóbbi már igen alacsony dombság,
kelet-délkelet felé pedig a medence nyitott.
A Fertőmenti-dombságtól nyugatra a Soproni-medencén túl már az Alpokaljához tartozó Sopronihegység tömbjét találjuk, és tiszta időben az Alpok nyáron is hóval fedett keleti nyúlványai is
látszanak (különösen a Schneeberg), amelyek a tóparttól alig 70 km-nyire kezdődnek.

A Fertő-tájon kis területen tehát megtalálhatóak az egymástól éghajlatában és élővilágában
egyaránt jelentősen eltérő geográfiai és biogeográfiai elemek: a kontinentális, síksági sztyepptó;
szubmediterrán dombság; a dealpin középhegység és a magashegység.
Hegykő Magyarország észak-nyugati részén Győr-Moson-Sopron megyében, a Fertő tótól délre,
Soprontól 20-, Fertődtől 5 km-re található.

Közúton megközelíthető a Győrt Sopronnal összekötő 85-ös számú főútvonalról, amelytől északra,
2 km-re érhető el. Hegykő Győrtől 68 km, Budapesttől pedig 191 km távolságra található.
Vonattal a javasolt célállomás Sopron, majd autóbuszra ülve a Fertő-parti úton, Fertőd irányába
közlekedő járatot kell választani. Kapuvár és Fertőszentmiklós megállókat – bár az InterCity járatok
itt is megállnak – azért nem javasoljuk, mivel ezek távol esnek az autóbusz megállóhelyeitől.

A vonattal és kerékpárral érkezők ugyanakkor választhatják a Hegykőtől csupán 8 km-re eső
fertőszentmiklósi állomást is. Ebben az esetben Fertődön, majd Fertőszéplakon keresztül kell
haladni a kerékpárúton. Ugyanígy, kerékpárosok figyelmébe ajánljuk a Fertőszéplak-fertődi vasúti
megállót Hegykőtől 4 km-re, amely Fertőszentmiklóst köti össze Béccsel, a Fertő tó keleti partján,
ausztriai településeken át haladva.

Története és mai élete
Az egykori mezőváros barokk pecsétjének mezejében nyitott kapus bástyafal látható, felette torony
három ablakkal, fiók-tornyocskákkal. Mellette jobbról fogyó, arcos hold, balról nyolcágú csillag. A
századfordulón még nagyközség, de 1906-ban már csak község. Pecsétje színes lett: a mező piros, a
torony és a félhold ezüst, a csillag arany.
A községet 1262-ben említi egy oklevél "Villa Igku” néven, ami pogány áldozati kőre utal (zu dem
Heiligen Stein - mondták rá a németek), amelyet elfeledve később Hegykővé alakított a népi
etimológia.
A leggazdagabb honfoglalás előtti és középkori történeti múlttal rendelkező Sopron megyei
községek egyike. A Kr. e. 3. és 2. évezredben lakott volt, az erdőirtások helyén bronzkori település
maradványai kerültek elő. Egy római kori település emlékeit is őrzi a soproni múzeum. A Nemzeti
Múzeum régészei a honfoglalás előtti időből származó germán temetőt tártak föl 1969-ben. A
honfoglalás után a terület a Kér törzs, később a soproni vár tulajdona lett.
Az első középkori okleveles forrás 1262-ben említi „Villa Igku" (Szent-kő) néven, ide helyezik át az
ősi széplaki hetivásárt. 1313-ban „Cives de Igku", ekkor már a Kanizsai család tulajdona. 1344 és
1350 között megyegyűlések, megyei ítélőszék, nádori közgyűlések helyszíne a település. 1419-ben
mint „Zum Heiligen Stein", 1446-ban „HEGHKW" néven szerepel oklevélben. 1454-ben a Kanizsayak
ellenségei feldúlják a falut.
1543-1557 között a Nádasdy család volt a birtokos. 1631-től a templom a protestánsoké volt, de
Hidegséghez tartozott. 1660-ban Széplakhoz csatolták az ismét katolikus egyházat. Miután az
összeesküvő Nádasdy Ferenc birtokait 1671-ben a királyi kincstár elkobozta, 1680-ban Esterházy Pál
szerezte meg a fertőszentmiklósi uradalommal együtt, de azonnal elzálogosította, előbb Széchényi
érseknek, majd 1700-ban a máriacelli bencéseknek. Esterházy Antal 1719-ben váltotta vissza az
uradalmat. Hegykő Esterházy-tulajdon volt 1771-ig, ekkor ifj. Esterházy Miklós Széplak községért és
a hegykői Széchényi-féle erdőért cserébe adta Hegykőt gróf Széchenyi Zsigmond özvegyének. 1711ben pestis tizedelte meg a lakosságot. 1899-ben tűzvész pusztította el a falu nagy részét. Földesúri
terhek és túlkapások is sújtották a község lakóit. A hegykőiek 16-17. századi élete a fertői halászat
jegyében zajlott, melynek nyomai a középkorig nyúlnak vissza. A hegykői jobbágytelkek
állományához a szántóföldön és a réten kívül még halászó-víz is tartozott. A 18. században az
erősebb mezőgazdálkodás visszavetette a halászatot, és a falu földművelő település jelleget kapott.
A parasztföldek tágíthatatlansága miatt beállott feszültségeket a hegykőiek irtásföldek
létesítésével, kiterjedt rétgazdálkodással, szénatermeléssel enyhítették. A falu népessége a
középkorban tiszta magyar volt. A Fertőszentmiklós környékére 1533 körül betelepült horvátok
Hegykőt még két évtized múltán sem érintették. A horvát beáramlás csak a 17. század közepén
indult meg és vetett ide néhány horvát családot. A 18. század közepén aztán itt is beállott a
németes irányzat. Hegykő elnémetesedése nem nemzetiségi változást jelent, hanem csupán az
uraság - az Esterházyak - által felkarolt irányzatot, amennyiben a horvát-magyar lakosság a
környéken használatos német nyelv elsajátítására kényszerült, ha az uraság tisztjeivel,
alkalmazottaival meg akarta magát értetni. 1728-ban mindössze 6 német családfőt találunk itt 17

horvát és 37 magyar mellett.
A családok közül a Zámbók látszanak a legrégibb nemzetségnek, nevük 1518-ban tűnt fel. A Horváth
és Szalay nemzetségek nevével 1631-ben, a Honyák, Kertész, Kulcsár családokéval 1664-ben, a
Kóczánok és Németek nevével 1677-ben találkozni először.
Az 1900-as évek elején 56 hegykői vándorolt ki Amerikába, közülük csak 3 család tért vissza. A régi
templomot 1904-ben lebontották, az újat a soproni Schiller János tervei szerint építették fel
neoromán stílusban, majd 1931-ben megmagasították a tornyát. 1925-ben megalakult a Hegykői
Vegyeskar Bolla Géza vezetésével, az énekkar 1936-ban már „az ország legjobb földművelő
dalárdája" volt. 1930-ban megszűnt a rövid életű téglagyár. A halászat mellett jelentős volt a
nádaratás. Iparosok is éltek itt az idő tájt: szabó, cipész, asztalos, bognár, kovács.
A földosztáskor 1945-ben 764 kh-at osztanak ki 204 földigénylőnek. 1959-ben termelőszövetkezet
alakult. Zöldségtermesztés és állattenyésztés a fő ágazat, melegházban szegfűt neveltek.
A hatvanas években építették a tanácsházát, a postát, az új iskolarészt, a téeszközpontot. A
hetvenes években elkészült az új élelmiszerbolt, a takarékszövetkezet és az óvoda, amelynek falán
1991-től emléktábla hirdeti: az épület Horváth József esperes plébános, a falu szülöttjének
ajándéka. 1987-ben kezdték építeni a faluházat tornacsarnokkal, mozival, könyvtárral, amelyet már
az önkormányzat fejezett be. 1972 után megnyílt a termálstrand. 1984-től Hegykő
közigazgatásához tartozik Fertőhomok és Hidegség. 1987-ben faluház épült. 1990. november 30- án
alakult meg a községi tanácsot felváltó önkormányzat.

1971-ben a Konyha-dűlő 11 hektáros területén gyógy-hatású termálfürdőt építettek ki. 1969-ben
kezdték el azt a fúrás, amely 1500 m mélységből percenként 400 liter 58°C-os alkáli-hidrogénkarbonátos vizet fakasztott. A strand 2500 férőhelyes. Két, egyenként 180 m2 területű, háromszög
alakú medencéjében a fürdőzők ülőpadokra telepedhetnek. A medencék vize 38, illetve és 32°C-os.
A 90 m2-es pancsolót 26°C-os vízzel töltik fel. 1976-ban nyílt meg a 33,3 m x 22 m-es úszómedence,
amelyben rendszeresen edzéseket és versenyeket tartanak - ennek a vize 24°C-os. A két
ülőmedence elsősorban mozgásszervi megbetegedések gyógyítására alkalmas, de a forrás
gyomorbántalmak elleni ivókúrára is megfelel. A jó klíma, a tiszta levegő és a 6. ha területű
horgásztó sok turistát vonz az üdülőfaluba.

A külterület északi oldala a Fertő Hanság Nemzeti Park része. A település mai lakói helyben, az
idegenforgalomban, vállalkozásokban és a termelőszövetkezetben, valamint Sopronban találnak
munkát. Az ipar nem számottevő. A lakosság egy része mezőgazdasággal foglalkozik. Híres a hegykői
zeller, zöldség, hagyma. A fiatalok közül sokan magánvállalkozók, a szolgáltatásban, iparban
dolgoznak. A kárpótlás és a földrendezés során kevés mezőgazdasági magánvállalkozó műveli saját
földjét.
Dinamikusan fejlődnek a kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatások. A termálfürdőnek
köszönhetően Hegykő üdülőfaluvá vált. Színvonalas apartmanok, panziók, kiadó szobák várják a
vendégeket. Sok turistát vonz - főleg Ausztriából - a Fertő körüli kerékpárút. Egyre nő a
nyaralótulajdonosok száma, akik a szép természeti környezetért és fürdőjéért keresik fel Hegykőt.
Fertő-tó
A Fertő-tó sztyepptó, mely elnevezését sekély, iszapos állóvizéről kapta. A tó mérete az idők
folyamán akár szélsőségesen is képes volt megváltozni, az árvizektől egészen a teljes kiszáradásig.
Vize nátrium-magnézium-hidrogénkarbonátos, szikes víz, melynek sótartalma meghaladja az 1700
mg/l mennyiséget.
A Fertő-tó vize ásványvíznek minősül, így nem véletlen, hogy a régi időkből számos feljegyzés
maradt fenn a Fertő-tó gyógyító-hatásáról. A Fertő tóban Magyarországon, Fertőrákos strandján
fürödhetünk meg, a legközelebbi ausztriai fürdőhely pedig Illmitz.

Világörökség
A Fertő-tó és vidékének természetföldrajzi egysége a természet és a civilizáció évezredes
kölcsönhatásának eredményeként alakult ki, amely hosszú idő óta kulturális egységet is képez. A
Magyarország és Ausztria területére eső kultúrtáj – s a magyar oldal kellős közepén található
Hegykő – 2001. óta része a világörökségnek.
A világörökségi védelem magában foglalja a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertő-táji teljes területét,
továbbá Balf, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród településeket,
ideértve a nagycenki Széchenyi-kastélyt és környezetét is.
A Fertő-táj a X. századtól egészen az I. Világháború végéig Sopron és Moson vármegyéhez tartozó
magyar terület volt: a jelenlegi határokat az 1919-ben megkötött St. Germain-i békeszerződés
alakította ki.

Nevezetességek
Szent Mihály római katolikus plébániatemplom
A falu temploma műemlék. A neoromán stílusú épületet 1904-ben emelték Schiller János soproni
építőmester tervei alapján. Freskóit 1956-ban festette a később Rómába költözött Prokop Péter
festőművész pap. Ugyanő festette a keresztút képeit (1976-ban). A festett üvegablakokat: Assisi
Szent Ferenc, Assisi Szent Klára, Árpád-házi Szent Erzsébet, Boldog Csák Móric 1958-ban készítette
Árkayné Sztéhlo Lili.

A berendezés egy része a régi templomból maradt, 18. századi, népies fafaragás: Madonna, Ég
Királynője és egy angyalszobor.
A templom mögötti ház a régi katolikus iskola, amit ugyancsak 1904-ben építettek a régi templom
helyén.
Csipkeház
A templom mellett várja látogatóit az egykori bíró lakóházában kialakított Csipkeház, amelyben a
höveji csipkével ismerkedhetnek az érdeklődők.
Vasfüggöny Emlékhely
Hegykő határában az eredeti helyén láthatjuk, hogy
milyen volt egykor a vasfüggöny. Az emlékhely nagyrészt
korabeli anyagok felhasználásával készült. A műszaki zár
három korszaka látható itt egy 40 méter hosszú szakaszon.
A vasfüggöny történetét a helyszínen tájékoztató táblák
mutatják be.

Pestis szobor
Az út menti szobrok közül a főtéren áll a Pestis-szobor 1711-ből
magas, szőlővel befuttatott oszlop vánkosszerű fejezetén ülő
Madonnával, az oszlop lábánál fekvő Szent Rozáliával és álló Szent
Sebestyénnel és Szent Rókussal. Az 1720 körül készült szobor tagolt
talapzatán pillér áll, oldalain Krisztus kínvallatásának eszközei és Pieta
látható, ez a Vulka völgynek 1660 körül elterjedt pillértípusa.

Hegykő a világörökség, és a Fertő-Hanság Nemzeti Park részeként Európa szerte híres só
koncentrátumú gyógyhatású termálvizének, termálfürdőjének és gyönyörű környezetének
köszönhetően kedvelt turistacélponttá vált.

Demográfiai adatok
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma. Ez a számadat, illetve a változás aránya megmutatja, hogy az adott településen
mekkora lakónépességre vonatkoztatva kell áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év

Fő
(TS 0101)

2012

1 513

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TEIR

1 576
1 588
1 604
1 661
na

Változás

104,2%
100,8%
101,0%
103,6%

A táblázat adatai bizonyítják, hogy Hegykő községben a lakosság száma emelkedő, a későbbi
adatok (odavándorlás, természetes szaporodás) bizonyítják, hogy ez inkább a bevándorlásnak
köszönhető. A Nyugat-Dunántúlnak nagy a vonzása a helyi és az ausztriai munkalehetőségek
miatt.

A település népességmegtartó ereje a rendkívül jó földrajzi elhelyezkedésének, valamint a
járásban található más településekkel összekötő jó közlekedési lehetőségnek is köszönhető. A
soproni járásban, valamint a közeli Ausztriában kínálkozik megfelelő munkalehetőség.

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

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)

Fő

Az
állandó
népességből
a
megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)

Férfiak

Nők

Összesen
(TS 0301)

Férfiak

Nők

750

750

1 500

50,00%

50,00%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)

27

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)

125

107

125

8,33%

7,13%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)

16

18

16

1,07%

1,20%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)

442

407

442

29,47%

27,13%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)

58

60

463

3,87%

4,00%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

109

158

167

7,27%

10,53%

Forrás: TEIR

Az állandó népességen belül jelenleg 50-50%-ban élnek férfiak és nők a településen, 750 fő nő és
750 fő férfi él Hegykő községben 2016. évi nyilvántartási adatok szerint.

A korosztályokat tekintve az arányok csaknem azonosak, kivéve a 65 év felettieket, ahol a férfiak
nagyobb halandósága miatt az arány eltolódik és 158 nőre már mindössze 109 fő férfi jut. Az, hogy
a nők száma magasabb arányt mutat a 60 év feletti korosztályban, illeszkedik az országos
tendenciához, mivel Magyarországon a férfilakosság halandósága az aktív korúakon belül
magasabb.
A korosztályok összehasonlításában az aktív korúak képezik a lakosság jelentős többségét
(56,6%), majd az idősek (65 év feletti korcsoport) 17,8% és a gyerekek (0-14 éves korcsoport)
15,46% alkotják a településen élők jelentős 3 csoportját.

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Változás

2001

2011

Fő

na
17
11
28

na
22
17
39

0
5
6
11

A 10 éves időintervallumban felvett népszámlálási adatok alapján növekvő tendenciát mutat a
települése élő azon fiatalok korcsoportja, akik a középiskolai tanulmányaik befejeztével az aktív
korú népesség-állományt növelik, ebből is látható, hogy a népesség alakulása a népszámlálási
adatok tekintetében is kedvező képet mutat a fiatalok körében.

3. számú táblázat - Öregedési index
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

229

228

100,44%

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás:TEIR

234
239
253
267
na

231
234
226
232
na

101,30%
102,14%
111,95%
115,09%

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési
indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk
százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben
100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha
az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő.
Öregedési mutató: Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma.

A vizsgált időszakban a 65 év felettiek száma minden évben meghaladta a 14 év alatti gyermekek
számát, így a település (bár nagyon kedvező mutatókkal) de elöregedő település tendenciáját
mutatja.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

2012

58

32

26

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TEIR

51
47
38
67

20
35
34
44

31
12
4
23
0

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)
-2,6
-2,6
-1,15
-2,96
-4,24

Vándorlási különbözet az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel
bejelentkezők és az onnan másik közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel
bejelentkezők számának különbözete ezer lakosra vetítve, mely Hegykő település esetében az
odavándorlások számát tekintve népességnövelő képességét mutatja a községnek. Az
elvándorlás és odavándorlás esetében, minden évben a településre beköltözők számával pozitív
képet mutat a mérleg, így a település lakosságszáma évről-évre (az odavándorlást tekintve)
tendenciálisan növekszik. A 2016-os év a korábbi évek viszonylatában kiemelkedő.

Összehasonlítva a vándorlási mutató a Nyugat-Dunántúli régió, Győr-Moson-Sopron megye, és a
soproni járással látható, hogy Hegykő települése a pozitív képet mutat.

Hegykőre inkább a bevándorlás jellemző, de ez egyre kisebb arányú, ugyanúgy, ahogy az
elvándorlás is csökkenő tendenciát mutat. A négy év átlaga a megye átlagának felel meg, bár
tudjuk, az utóbbi esztendőkben az ország keleti feléből a nyugati határszél felé többen költöztek,
mint 2009 előtt, jobb, mint a régió átlaga, de gyengébb, mint a kistérségé. Ennek magyarázata
lehet, hogy a Soproni Járásban Sopronnak és közvetlen környezetének nagyobb a vonzása. A
bevándorlók többsége külföldi, ill. a környező nagyvárosokból származik.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Év
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TEIR

Élveszületések száma
(TS 0701)
17

Halálozások száma
(TS 0702)
18

Természetes szaporodás (fő)

11
6
5
10

15
21
11
11

-4
-15
-6
-1
0

-1

Az egész vizsgált időszakban az elhalálozások száma magasabb, mint az élve születéseké (ez az
országos tendenciákkal is azonos, csak az arány kisebb mértékű). Az adatsor is bizonyítja, hogy
Hegykő lakosságának növekedése a folyamatos bevándorlásnak, a kedvező földrajzi
környezetnek köszönhető inkább az országos, a megyei és a régiós átlaggal összehasonlítva – ahol
a természetes szaporodás mindenhol negatív képet mutat.

Összegezve elmondható Hegykő település demográfiai adatainak vizsgálata során, hogy a
település lakossági összetételét tekintve enyhén elöregedő tendenciát mutat, azonban a fiatal
korosztály számának pozitív alakulása és az odavándorlás következtében a népességfogyás nem
áll fenn.

Értékeink, küldetésünk
Hegykő 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.
Célok
Az Egyenlő bánásmód törvény kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami
kötelezettség és deklarált célja, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára. Lehetővé teszi a közérdekű igényérvényesítést, a
jogsérelem esetén a bizonyítási teher megfordulását és 2005. évtől kezdődően speciális, az egyenlő
bánásmód megsértése esetén eljáró hatóság felállítását rendelte el (Egyenlő Bánásmód Hatóság).
A törvény védelmet és kapaszkodót biztosít a társadalom tagjai számára, ám a mindennapi életben
való gyakorlati megvalósulásához társadalmi felelősségvállalásra és szemléletváltozásra van
szükség.
A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a
településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra,
egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. Célunk, hogy az Ebtv által deklarált
elvek szerint állítsunk össze egy olyan komplex helyi esélyegyenlőségi programot, amely minden
védett csoport számára biztosítja a törvényben előírt jogokat és megteremti a jogok gyakorlásának
lehetőségét is.
A települési esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és
végrehajtásuk tervezett ütemezését; a helyi önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig
ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el, évente aktualizálja az adatforrásokat és
elemzéseket és szükség szerint korrigálja az intézkedéseket.

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
Céljaink 2013-ban
- olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek
az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából és
meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt
- a nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerének
kialakítása, az intézkedések és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok kialakítása
Céljaink 2018-tól
Céljaink nem változtak, azok megvalósításában előrehaladást értünk el. Továbbra is dolgozunk a
programokon, amelyeket megterveztünk az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Hegykő
községben.

A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
▪ a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendeletalapján 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.
Hegykő Község Önkormányzata a különböző célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítása
érdekében már korábban is több intézkedést hozott, melyek ma is érvényben vannak. A helyi
rendeletek, a kötelező törvényi feladatokon túl, szabályoznak olyan ellátási formákat, amelyek az
idősek, a fogyatékosok, az ifjúság, a szociálisan rászorultak helyzetét segítik.
2013 évi HEP írásakor hatályos:
• a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 8/2007. (V. 6.) és az azt módosító 4/2013.(IV. 6.)
rendeletünk szabályozza a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és azok térítési
díjainak támogatását, valamint a szociális támogatási rendszert.

• a civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelet a községben
működő önszerveződő csoportok számára nyújt segítséget.
• a lakáscélú támogatásokról szóló 7/2007. (V. 6.) rendeletünk a fiatalok első lakáshoz
jutásának támogatását szabályozza.
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 11/2005. (XI. 7.) rendelet
tartalmazza az önként vállalt támogatások szabályozását.
• az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2009. (IV. 8.) önkormányzati rendelet a
helyi közművelődés működését.
2018. évi HEP írásakor hatályos:
• Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 28.)
rendelete a szociális étkeztetés intézményi térítési díjáról
• Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.)
rendelete a helyi szociális ellátásokról
• Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VI.28.)
rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
• Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 7.)
rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati

2. Stratégiai környezet bemutatása
Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok:
• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
• Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
• Integrált Közlekedés-Fejlesztési Operatív Program (IKOP)
• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)
• Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
• Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
• Vidékfejlesztési Program (VP)
• Közigazgatás– és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
• Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a
hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által
elfogadott operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához, amelytől azt várjuk, hogy az
Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdasági és politikai közösségévé váljon a válság utáni új
világrendben. Magyarország az uniós tagállamok közül az elsők között szerepel az egy lakosra jutó
támogatási összeg tekintetében, hiszen 2020-ig minden magyar állampolgárra 712 ezer forint
fejlesztési forrás jut, ez 50 ezer forinttal több, mint az előző fejlesztési ciklusban.

Az Európai Unió előtt álló kihívásokat látva kérdéses, hogy a kohéziós politika, a kelet-középeurópai régió tagállamainak gazdasági felzárkóztatására 2020 után is hasonló mennyiségben állnake majd rendelkezésre külső források, ezért a Kormány úgy döntött, hogy a 12 000 milliárd forint
60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani, létrehozva több százezer új munkahelyet
és megerősítve a kis- és középvállalkozói szektort.
Sikeresebb fejlesztéspolitikára van szükség, ahol a célokhoz alkalmazkodik a fejlesztéspolitika
formai keretrendszere, ahol a pályázatkezeléssel foglalkozó adminisztráció szolgáltató szemlélettel
közelít a pályázók felé és ahol tud, segít, ahelyett, hogy saját személyében akadályozza a
vállalkozások fellendülését. A Miniszterelnökség azt várja el a pályázati adminisztrációban résztvevő
állami szereplőktől, hogy szolgáltató szervezetként segítsék a pályázók munkáját.
Az éves fejlesztési keretek (ÉFK) meghatározzák az adott program fejlesztéspolitikai
intézményrendszer általi végrehajtásának módját, azaz az adott évben meghirdetendő, valamint
már meghirdetett felhívások legfontosabb adatait. Az ÉFK elfogadásának és módosításának
eljárásrendjét a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 41. – 44/C. §-ai szabályozzák.
Magyarország a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan elkötelezte magát egy erős gazdaságélénkítő
fejlesztési program megvalósítása mellett, így az ebben az időszakban rendelkezésre álló európai
uniós források és hazai társfinanszírozás 60%-át gazdaságfejlesztésre fordítja. A területi operatív
programok ezen gazdaságélénkítő csomag részét képezik. Ezek közül is kiemelkedik a jelentős
forráskeretekkel rendelkező, a fejlett Közép-Magyarországi régión kívüli összes megyére kiterjedő
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP).
Az operatív program hozzájárulása az Európai Unió fejlesztéspolitikai céljaihoz A TOP stratégiai célja
és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási irányok több, az Európa 2020 Stratégia alapján
meghatározott uniós tematikus célkitűzés elérését támogatják, ezáltal hozzájárulnak a EU2020
célkitűzések teljesüléséhez, kiemelten a fenntartható és az inkluzív növekedéshez kapcsolódó
stratégiai célokhoz. A TOP az alábbi EU2020 stratégiai célokhoz járul hozzá, összhangban a Nemzeti
Reform Programban (NRP) és a Partnerségi Megállapodásban (PM) rögzítettekkel:
Foglalkoztatás növelése: A PM az NRP-vel összhangban rögzíti Magyarország azon célkitűzését,
hogy 2020-ra a foglalkoztatási szintet a 2010/11-es 61% alatti szintről 75%-ra emeli (EU cél: 75%).
Jelenleg a foglalkoztatási ráta Eurostat /2013/ adatok szerint Magyarországon 63,2%, EU átlag
68,3%. E célkitűzéssel összhangban történt a 8. tematikus célhoz illeszkedően a TOP
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási szerepvállalásának meghatározása, amelynek révén a TOP
közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatási szint növeléséhez, elsősorban a gazdasági növekedést és a
foglalkoztatás bővítést szolgáló helyi feltételek biztosításával.
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás: A PM az NRP-vel összhangban rögzíti
Magyarország azon célkitűzését, hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányát 14,65 %-ra

növeli (EU cél 20%) a teljes bruttó energiafogyasztáson belül (Eurostat /2012/ adatok szerint
jelenleg 9,6%, míg az EU átlag 14,1%) és 18%-os (EU cél 20%) teljes energia-megtakarítást ér el.
További nemzeti cél az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üvegházhatású gázok
kibocsátásának (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10%-os növekedése (EU cél üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése, 1990-es szinthez képest, vagy akár 30%-kal, ha a
feltételek ehhez adottak). E célkitűzéssel összhangban történt a 4. tematikus célhoz illeszkedően a
TOP megújuló energiára és energiahatékonyságra vonatkozó szerepvállalásának meghatározása,
amely közvetlenül hozzájárul az EU 2020 célok teljesítéséhez. E célhoz kapcsolódik a klímaadaptív
városfejlesztés támogatása is. Az Országgyűlés által 2011. október 3-án elfogadott Nemzeti
Energiastratégia (továbbiakban NES) 2030-ra 189 PJ primerenergia-megtakarítást irányoz elő a
hálózati veszteségek csökkentése, a szénerőművek kiváltása, a gázerőművek cseréje, továbbá a
lakosság és a közszolgáltatások energiahatékonysági fejlesztései révén. Az ipari, a mezőgazdasági és
a közlekedési szektort is beszámítva pedig összesen 329 PJ primerenergia-megtakarítás elérését
tűzte ki célul. Az Energiastratégia elkészítése óta eltelt időszak a korábban feltételezettnél
lényegesen alacsonyabb gazdasági növekedést hozott, valamint a gazdasági növekedés és az
energiafogyasztásbeli növekedés korrelációjának mértéke is csökkent, így az energiafelhasználás
szintén – részben ezekkel is összefüggésben – a vártnál alacsonyabban alakult. A szakértői szintű
előrejelzés alapján a BAU forgatókönyv szerinti primerenergia-felhasználási pálya 1100-1123 PJ
között, míg a „Közös erőfeszítés” forgatókönyve szerinti primerenergia-felhasználási pálya 10081032 PJ között alakul a 2020. évben. A Nemzeti Energiastratégia 2030 c. dokumentum felülvizsgálat
alatt áll, melynek eredményeként az energiapályák várhatóan módosulnak a 9. fejezet, 7. Általános
Ex-ante feltételek 3. Nem teljesült kritériumokban szerepelő akcióterv szerint. Az új energiapályák
elfogadását követően a vonatkozó indikátor bázisértéke módosításra kerül.
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen: A PM az NRP-vel összhangban rögzíti
Magyarország azon célkitűzését, hogy a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő,
ezzel veszélyeztetett népesség számát (Eurostatadatok /2012/ alapján 32,4%, amely a 24,8%-os
uniós átlagot meghaladja) csökkenti 2020-ra, 2008-as bázisértékhez képest országosan 450 ezer
fővel (EU cél 20 millió fő). E célkitűzéssel összhangban történt a 9. tematikus célhoz illeszkedően a
TOP szegénység és társadalmi kirekesztés csökkentésére vonatkozó szerepvállalásának
meghatározása, elsősorban az egészségügyi és szociális alapellátást nyújtó önkormányzati
közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztésével és a szociális
városrehabilitációval. E célt segíti a TOP 8. tematikus célhoz kapcsolódva rögzített
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási küldetése, amely a szegénységben élők munkahelyhez és
rendszeres jövedelemhez juttatásában is szerepet vállalva ugyancsak segíti az EU 2020 cél
teljesítését.

A TOP céljainak és beavatkozási területeinek meghatározása az Európai Unió Tanácsa által
megfogalmazott 2013-as és 2014-es Országspecifikus ajánlások figyelembevételével történt. Az
alábbi területeken valósul meg a kapcsolódás:
•

a TOP foglalkoztatási céljai között célul tűzi ki a nők munkaerőpiaci részvételének
ösztönzését, melyet a gyermekgondozási létesítmények bővítésével segít,

•

a TOP célul tűzi ki a szegénység csökkentését, melyet direkt módon az alapellátást nyújtó•
közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével, a hozzáférés javításával és a
szociális városrehabilitációs intézkedésen keresztül segít,

•

a TOP célul tűzi ki a foglalkoztatottság javítását, kapcsolódva az aktív munkaerőpiaci
intézkedésekhez,

•

a TOP célul tűzi ki az energiahatékonyság javítását, lehetővé téve az ilyen
beavatkozásokat• az önkormányzatok számára.

Európa globális kihívásokra adott válaszai között az egyik legfontosabb a területi kohézió erősítése.
E tekintetben lényeges az egyes térségek összekapcsolása, a centrum-periféria viszonyrendszerből
adódó negatívumok mérséklése, a többközpontú (policentrikus) Európa megvalósítása. Emellett az
Európa 2020 stratégiának gazdaságfejlesztési és területi szempontból is kulcselemei a városok, és a
városias térségek.

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
A Képviselő-testület megállapította, hogy a kötelező közszolgáltatási alapfeladatainak ellátására
kötött társulási és együttműködési megállapodások biztosítják a községi önkormányzatra háruló

feladatok eredményes ellátását. A megállapodásokban rögzített célok megvalósultak az elmúlt
időszakban.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezési figyelembe vételével működik. Sopron-Fertőd
Kistérség Többcélú Társulása az 5/2011.(NI.03) SFKTT számú határozatával 2011. március 3-án
fogadta el a Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Közoktatási Intézkedési
Tervben foglaltakat.
A Sopron közvetlen közelében lévő néhány településen is jelentősen nőtt a lakosok száma a
kiköltözések következtében. Az önkormányzati nyilvántartások szerint a társulás területén élő
tanulók/gyermekek 6,4%-a hátrányos helyzetű.
Külterületen a lakónépesség elenyésző része (0,1%-a) él. Egyes településeken ez az arány
felülreprezentált. Óvodás és iskoláskorú gyermekek/tanulók nem élnek külterületen. Etnikailag
szegregált lakókörnyezet a társulás területén nincs.
Az óvodai ellátás biztosításáról a települési önkormányzatok saját fenntartású intézménnyel és
társulással gondoskodnak. Néhány kisebb településen tagintézmény működik, ahol egy nagyobb
település óvodája látja el a gesztorintézményi feladatokat. Tagintézményt tart fenn az óvodai
ellátás területén.
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás tagönkormányzatai közoktatási feladataikat jellemzően
intézményfenntartó társulások működtetésével, néhányan pedig önálló intézményfenntartással
biztosítják. A PSZK utazó logopédusaival megindult a logopédiai ellátás Hegykőn.
A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás kezdetektől a soproni PSZK Korai
fejlesztő központjában valósul meg, ahol jól felszerelt tornaszoba és fejlesztőeszközökben gazdag
szobák állnak rendelkezésre. A Kistérségben élő, korai fejlesztést igénylő gyermekek beutaznak
Sopronba, az ellátás helyére.
A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás 22 településen helyben elérhető.
Sem a házi gyermekfelügyelet, sem a családok átmeneti otthona helyben nem ellátott közfeladat.
A kistérség közoktatási intézményei összességében a kistérségek között jól szerepelnek, ha
évfolyamonként és kompetenciaterületenként vizsgáljuk az eredményeket. Az országos átlag körüli
vagy annál jobb eredményei vannak a legtöbb intézménynek. Mégis azt mondhatjuk, hogy az
átlageredmények tekintetében nagy a szórás, a hasonló feladatot ellátó intézmények között nagy
eltéréseket tapasztalhatunk. Az is figyelemre méltó, hogy az átlageredményeket tekintve inkább
intézmények közti különbségek figyelhetők meg, mint a különböző évben végzett mérések vagy a
különböző évfolyamok, kompetenciaterületek eredményei közti különbségek.
A szakközépiskolában való továbbtanulás a községekben tanuló 8. évfolyamosok körében a
legnépszerűbb, a tanulók több mint fele választja. A gimnáziumot és szakiskolát választók aránya
évek óta kb. egyforma mértékű: 20-24 %.
A térség települései az alapfokú művészetoktatást az intézmények kötelező feladatellátása
keretében vagy egyéb fenntartású intézményekkel kötött szerződés formájában biztosítják helyben
a tanulóiknak.

A napközi valamennyi településen helyben elérhető.
A szakkörök is igen népszerű foglalkozások az általános iskolás korosztálynál. Céljuk elsősorban a
tehetségfejlesztés, tehetséggondozás.
A társulás területén a fenntartók intézményeiken keresztül többféleképpen biztosítják a tanulók
esélyegyenlőségét a közoktatásban."
Az Intézkedési Terv legfontosabb célkitűzései:
- „Minden HHH gyermek/tanuló bekerüljön a szükséges ellátásba.
- Az adatgyűjtés korszerűsítése. Minden folyamatba kerüljön be a HHH gyerekekről,
tanulókról gyűjtött adat.
- Az intézményben a pedagógusok ismerjék meg és alkalmazzák a HH/HHH
gyermekek/tanulók fejlesztéséhez szükséges új tanítási-tanulási módszereket.
- A HHH gyermekek/tanulók jussanak hozzá a számukra előnyös, kiegészítő pedagógiai
elemekhez.
- A kompetenciaméréseken a HH/HHH tanulók nagyobb arányban érjék el az országos
szintet.
- Az SNI gyermekek/tanulók megfelelő ellátása
- Az intézmény tárgyi feltételei feleljenek meg a jogszabályi elvárásoknak.
- A fenntartó hozzá tudjon járulni a HHH gyermekek/tanulók ellátásának magasabb
költségeihez.
- Az intézmény fizikai, szükség esetén informatikai akadálymentesítése az egyenlő hozzáférés
érdekében."
Az Intézkedési Terv elkészülte óta, a legnagyobb változás az, hogy a (Hegykőn is létező) általános
iskolák állami fenntartásba kerültek, az esélyegyenlőség biztosítása az oktatás-nevelésben a
tankerületeken keresztül már állami feladat, ez azonban nem jelentheti azt, hogy az önkormányzat
ne kísérné figyelemmel a veszélyeztetett gyermekeket, önálló intézkedéseivel ne segítené őket.
Sopron - Fertőd Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2011
augusztusában készült. A helyzetelemzés utáni legfontosabb célkitűzései (az egész kistérségre
vonatkoztatva):
o „Szociális térkép elkészítése a mikro térségek tekintetében,
o Sopron-Fertőd Kistérség TT szociális adatbázisának létrehozása,
o Adósságkezelési tanácsadás és adósságcsökkentési támogatás bevezetése a Sopron-Fertőd
Kistérség TT teljes területén - akár mikro térségi összefogással is,
o Pénzbeli ellátások és szociális szolgáltatások egyensúlyának megteremtése,
o Szociális étkeztetés megvalósítása a Sopron-Fertőd Kistérség TT teljes területére
vonatkozóan,
o Házi segítségnyújtás kiépítése a Sopron-Fertőd Kistérség TT teljes területén, a helyben élő
nők és asszonyok átképzése/foglalkoztatása révén,
o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése a Sopron-Fertőd Kistérség TT teljes területén,
a helyben élő nők és asszonyok átképzése/foglalkoztatása révén,
o Hajléktalan ellátás teljes szolgáltatási struktúrájának kialakítása mindkét nem számára,
o Térségi idősellátás fejlesztése,

o
o
o

o
o
o

Gyermek- és iskolapszichológiai ellátás megszervezése a kistérség teljes területére - minden
iskolában és óvodában utazó pszichológus biztosításával,
Pszichológiai ellátás (egyéni- és párterápia, mediáció) megszervezése a felnőtt lakosság
számára elérhető fizikai közelségben,
Infó-kommunikációs és fizikai akadálymentesség megvalósítása a közintézményekben,
melynek a fogyatékossággal élőkön túl az idősek és a kisgyermekes szülők is élvezői
lehetnek,
Szakmai tanácskozások szervezése, melyben kiemelt hangsúlyt kapnak a kistelepüléseken
szolgáltatók nehézségei,
Kistérségi információs kiadvány (Szociális Iránytű), valamint Interneten történő megjelenése
az egyes intézményeknek, szolgáltatásoknak,
Önkéntes toborzó; szolgáltatások vására/cseréje - szemléletformálás."

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem
minden esetben voltak elérhetőek. A 2013-ban elfogadott HEP-ben – a 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet 1. számú mellékletének megfelelő formában – szereplő adatok elégségesek voltak az 5
évre szóló program helyzetelemzéséhez, valamint intézkedési tervének meghatározásához és
megvalósításához. 2018. évben a HEP elkészítése során a 2017. évi adatok hiányoznak a TEIR
rendszerből, így az 5 éves idősorokra vonatkozó megfelelés érdekében 2012 és 2017 évek között 6
éves idősorokkal dolgoztunk.
2013. évben adathiány a következő területeken jelent meg:
o fogyatékkal élő felnőttek
o aktív korú és munkanélküli személyek iskolai végzettsége
o családon belüli erőszak
o a mélyszegénységben élők
o az időskorú, főleg egyedülállók körülményei, szociális helyzete
o a településen élő HH és HHH gyermekek pontos száma (csak iskolai adatok vannak)
A községben élő személyek egészségügyi, lakhatási, szociális, oktatási és foglalkoztatási helyzetének
megfelelő feltérképezése, a jelenlévő problémák, hiányosságok, gátló tényezők pontos
beazonosítása, e tényezők felszámolása, megelőzése, valamint a kiemelt célcsoportok hátrányainak
kompenzálását segítő adatok gyűjtése helyi szinten kiemelt fontosságúnak tekinthető.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzésének aktualizálása
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.
1993. évi III. törvény (Szt.) – szociális törvény változásai:
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti
jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a
temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és
önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési
önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól
szóló rendeletét.
• A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület
hatáskörét a jegyzőre átruházza.
Van-e átruházott feladat?
• Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre
számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett
szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: család
esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és
gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft).
Kinek a részére nyújt a testület önkormányzati segélyt?
• A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a
jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők
alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen
lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig
a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén
kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.
• Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§ (1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.

• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős
mértékben átalakul.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következőek:
o aktív korúak ellátása,
o időskorúak járadéka,
o ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
o közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
o egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a
járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Az egyes ellátásokat érintő változások:
Aktív korúak ellátása
(Jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a
továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely
olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi
értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható
meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a
járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek
intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri
hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei
esetenként változni fognak.
• A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem volt várható változás azon kívül,
hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.

• Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:
• A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a
jegyző felülvizsgálja.
• A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015.
március 1. után milyen ellátásra lesz jogosult.
• Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek
jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudják.
• Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési
kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi
központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5
éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
• Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell
szüntetni.

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a
családi jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át.
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának
szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új
szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft,
mert a fogyasztási egység arányszáma: 1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről
a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek
együttműködni.
Lakásfenntartási támogatás
(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől
az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők
részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási
támogatást, a következőképpen alakul:
• Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a
korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási
támogatásra.
• Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehett biztosítani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
Adósságkezelési szolgáltatás
(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők
részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.
Méltányossági közgyógyellátás
(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből,
ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves
időtartamban fennáll az alábbi esetekben:
• Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
• Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban
van.
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a
gyógyszerkiadások viseléséhez.
Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. A méltányossági
ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában. Az önkormányzatok
a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg
személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
Önkormányzati segély
(Jogszabályi háttér: Szt. 45.§)
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési
támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll,
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes
mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A

létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat
jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének
meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy
részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának,
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét
legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
• Az intézményi térítési díj szabályainak változása
• A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
• Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
• Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
• A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás
szabályainak módosítása
• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
• Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
• Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
• Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
• Jogorvoslati rend pontosítása
• A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
• A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok
• Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
• Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása
Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
módosításai

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet módosításai
• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai
• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.)
Korm.
• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm.
rendelet módosításai
Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
módosításai
• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
módosítása
2015. március 1-től átalakul a szociális rendszer, a változás lényege, hogy az állam és az
önkormányzatok közötti feladat-megosztás az ellátások biztosítása területén átalakul, egyúttal
igazságosabbá, átláthatóbbá válik. A különbség mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a
jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást.
A szociális biztonság erősítését szolgálja, hogy márciustól két helyről kérhetnek az érintettek
támogatást: a jövedelemkompenzációs keret elosztásáról a járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – önkormányzatok dönthetnek (mint például a lakásrezsi kiegészítése).
További pozitív hozadéka a változásnak, hogy a korábbinál több helyszínen lehet a
támogatásokért folyamodni:
- a szociális ellátásokért a járási hivatalokban,
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a munkaügyi központokban,
- valamennyi szociális ellátást lehet igényelni a Kormányablakokban és
- a polgármesteri hivatalokban - ahonnan továbbítani fogják a megfelelő döntéshozó szervhez

• A foglalkoztatást helyettesítő támogatás:
2015. március 1-jétől a korábban rendszeres szociális segélyt igénybe vevő személyek ellátásra
való jogosultsága a következők szerint alakul:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek jogosultak azok, akik a jogszabályban
meghatározott tartalmú nyilatkozatban vállalják az együttműködést az ellátást folyósító
szervvel, és
- a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy
- az adott települési önkormányzat szociális rendeletében foglalt feltételek szerinti 2015.
március 1. napját megelőzően rendszeres szociális segélyre voltak jogosultak.
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít meg továbbá a járási hivatal 2015. március
hó 1. napjától, ha a kérelmező keresőtevékenységet nem folytat és családjának
megélhetése más módon nem biztosított.
• Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás:
Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatással, valamint a továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartozó ellátásokkal
kapcsolatos ügyek elbírálását a járási hivatalok hatósági osztályai végzik.Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás új ellátásforma, amelyre a korábban
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy részre erre válik jogosulttá. Az újonnan
bevezetendő ellátásban a szociális törvény szabályai szerint egyrészt az egészségkárosodottak
másrészt a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók fognak
részesülni. Egészségkárosodottak az minősül, aki munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette, valamint aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja
meg az 50%-os mértéket, továbbá aki vakok személyi járadékában, illetve, aki fogyatékossági
támogatásban részesül.

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jelentős
változásai
• A házi segítségnyújtás átalakítása
A 2014. évben megkezdődött az átalakítás a házi segítségnyújtás szabályozása terén, amely a
gondozási tevékenységek körét, valamint a ponthatár módosításával a jogosultsági
feltételeket érintette. A módosítások tovább folytatódnak annak érdekében, hogy a házi
segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra

kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező
személyek irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a szolgáltatásnyújtás biztosítása
mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre szoruló személyek. E
célkitűzés mellett a módosítás a későbbi differenciált és célzottabb támogatás kialakításának
lehetőségét is megteremti. Fentiek érdekében – 2016. január 1-jei hatálybalépéssel – a házi
segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör kerül kialakításra: - a szociális
segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is
ellátható tevékenységek tartoznak, és 2 - a személyi gondozás, amelynek keretében
„intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának
megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi
szakképesítés birtokában. A személyi gondozás mellett a szociális gondozó a szociális segítés
körébe tartozó tevékenységeket is elvégezheti. A személyi gondozás és a szociális segítés
együttesen legfeljebb napi 4 órában nyújtható. A gondozási szükségletet a továbbiakban is
vizsgálni kell a korábbiakhoz képest azzal a változással, hogy annak megállapítására kerül sor,
hogy az igénylő számára a szociális segítés vagy a személyi gondozás indokolt-e. További
változás, hogy az intézményvezetői hatáskörben megállapított gondozási szükséglet
felülvizsgálatára és módosítására az Szt. jogkört biztosít a működést engedélyező szervek
számára, mellyel ellenőrzési feladatkörükben eljárva élhetnek.
• A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti
szolgálatok és központok kialakítása.
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a tavaly
megkezdett módosítások folytatódnak azzal, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás és a
családsegítés teljes integrációja valósul meg, melynek keretében a gyermekvédelem első 4
védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése révén méltányos és igazságos
feladatmegosztás alakul ki a települések és a járások között, és a gyermekjóléti szolgáltatások
teljes köre hozzáférhető lesz a lakosság számára. Az Szt. 2015. január 1-jétől már előírta, hogy
családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. A
gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése irányába a következő lépés jelen módosítás,
miszerint a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és
szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási
szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és
gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön
létre. Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás átcsoportosítással
történhet. A szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárások lefolytatása,
valamint a szakmai együttműködés kialakítása érdekében megfelelő felkészülési idő
biztosított, hiszen az új rendelkezések hatályba lépési időpontja 2016. január 1-je. Az új
intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is az Szt., a gyermekjóléti
szolgálat és központ feladatait pedig a Gyvt. tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási

rendeletében kerül szabályozásra a részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás
tárgyi és személyi feltételei. A leírtak alapján a családsegítés Szt.-beli szabályai módosításra
kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy - módosul a feladatellátási kötelezettség szabálya:
családsegítés biztosítása már nem lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben
biztosítania kell az önkormányzatnak, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös
önkormányzati hivatal székhelye a településen van; - a családsegítés keretében végzett
tevékenységek pontosításra kerülnek, emellett e körben új feladatként jelenik meg 2016.
január 1-jei hatálybalépéssel a szociális diagnózis készítése, amelynek során a család szociális
helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor, megalapozva a szükséges szolgáltatásokat, és amely
kötelező jelleggel bír a szolgáltatás nyújtójára;
2017. január 1-jei hatálybalépéssel a nagy létszámú intézmények átalakítását követően
támogatott lakhatást igénybe vevők után követését biztosító esetmenedzseri feladatok.
Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az
ellátandó terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. Az
új feladatmegosztás a következők szerint alakul: a települési önkormányzatok feladatkörében
marad a lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös
önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást
a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen; a hatósági feladatokhoz kapcsolódó,
gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása
a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerül. A járásszékhely településen működő
szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint
a speciális szolgáltatások vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A
fővárosi kerületeknek a jövőben is biztosítaniuk kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat. Az új
feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a
központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt.
a szolgálatok irányába. A leírtak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti
központ Gyvt.-beli szabályai módosításra kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy módosul a
feladatellátási kötelezettség szabálya:
- a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles
gyermekjóléti szolgálatot működtetni;
- a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni;
új intézményi formaként jelenik meg a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a családés gyermekjóléti központ; ez utóbbihoz kerülnek átcsoportosításra a speciális szaktudást
igénylő feladatok, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek, továbbá a
központok új gyermekjóléti feladataként jelenik meg 2018. január 1-jei hatálybalépéssel az
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége és menete
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése
szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad
el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell
vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján,
szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és
az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
A felülvizsgálat menete:
A HEP átvizsgálása a Helyzetelemzés aktualizálásával, s ennek megfelelően új következtetések
meghatározásával kezdődik, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg készülő Integrált
Településfejlesztési Stratégiával összhangban legyen a felülvizsgált dokumentum. Ezt követően
kerülhet sor az intézkedési tervben foglaltak teljesülésének vizsgálatára, illetőleg új intézkedések és
ütemezésük meghatározására.
Fentiek nyomán a felülvizsgált HEP a helyzetelemzés során feltárt változásokat, változó
tendenciákat, levont konzekvenciákat, valamint az aktualizált intézkedési tervet tartalmazza.
1. felülvizsgálat: Hegykő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. felülvizsgálata a 20132015 évi eredmények bemutatására és az időarányos megvalósulásra vonatkozóan 2015.
szeptember 26-án a 94/2015.(IX.10.) rendelettel elfogadásra került.
2. felülvizsgálat: Hegykő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2. felülvizsgálata 2017.
évben a pályázati kiírásokkal való összhang megteremtése céljából megtörtént, a HEP
felülvizsgálatot a testület a 128/2017.(IX.14.) határozatával elfogadta, a HEP módosításokkal
és új intézkedésekkel kiegészült.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban elmondható, hogy Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a
szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok
különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák
nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok
hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában

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 - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
Év

15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

(TS 0803)

Fő

Fő

2012
516
484
1 000
2013
528
489
1 017
2014
519
485
1 004
2015
518
481
999
2016
516
485
1 001
2017
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

8
6
7
6
5
4

1,6%
1,1%
1,3%
1,1%
0,9%

5
7
4
4
4
3

1,1%
1,4%
0,8%
0,8%
0,8%

13
13
11
10
9
7

1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
0,8%

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a
nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként
változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált
területen.
Hegykő települése a munkanélküliség ugyan jelen van, de az aktív korúnak számító lakosság
mintegy 1%-át érintően. A településen tehát a munkanélküliség nem jelent komoly beavatkozást
igénylő problémát, a munkanélküliek nemek szerinti megoszlása sem vet fel vizsgálatot igénylő
problémát.

Regisztrált munkanélküliek száma:

A munkanélküliek számát összevetve a térségi és országos adatokkal, kimutatható, hogy Hegykő
településen kedvezőbb a helyzet, mint az országos átlag, vagy akár a megyei munkanélküliségi
mutató. A nyugati határszél kedvező munkanélküliségi rátája megmutatkozik a településen, a
térségben található munkalehetőségek széles tárházával magyarázható az.

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

Fő
összese
n

20 év alatti (TS 1002)

Fő

20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)

%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13

13

13

11

10

5

1

1

1

1

0

7,7%
2
15,4%
1
7,7%
1
7,7%

7,7%
2
15,4%
0
0,0%
1
7,7%

9,1%
0
0,0%
1
9,1%
2
18,2%

10,0%
1
10,0%
1
10,0%
1
10,0%

0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
20,0%

0,0%
1
7,7%
2
15,4%
0,0%

35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő

1
7,7%
2
15,4%
0
0,0%
4
30,8%
2
15,4%
1

2
15,4%
1
7,7%
0
0,0%
3
23,1%
1
7,7%
1

1
7,7%
1
7,7%
1
7,7%
2
15,4%
2
15,4%
2

1
9,1%
0,0%
1
9,1%
1
9,1%
2
18,2%
2

%

7,7%

7,7%

15,4%

18,2%

0
0,0%
2
20,0%
0,0%
1
10,0%
1
10,0%
2

0
0,0%
1
20,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
20,0%
2

20,0%

40,0%

Forrás: TEIR

3.2.2. táblázat adatai - különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben rámutathatnak arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meg lévő
problémakezelés, vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni.
A hegykői munkanélküliségi adatok alulmaradnak az országos átlag és a régióra jellemző
munkanélküliségi rátához viszonyítva is.

Munkanélküliségi ráta (%):

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál hosszabb
ideje regisztrált
munkanélküliek
aránya (TS 1501)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR,

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 napon
túli nyilvántartott álláskeresőkön
belül

%

Férfi

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

3,77%

7

6

13

53,8%

46,2%

7,84%

7,00

6,00

13

53,8%

46,2%

3,23%

6

7

13

46,2%

53,8%

6

5

11

54,5%

45,5%

11,43%

6

4

10

60,0%

40,0%

11,11%

3

2

5

60,0%

40,0%

A 3.2.3. táblázat adatai a tartós munkanélküliekről és az adatokból kiolvasható tendenciák
szintén fontosak a település gazdasági potenciáljának jellemzésekor, s a jövőbeli folyamatok
tervezésekor is. Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a
beavatkozások tervezése, mely Hegykő esetében nagyon alacsonynak mondható. A
munkanélküliség kérdése a viszonyított térségi és országos adatokhoz képest kedvező, a NyugatDunántúli térségre jellemző. Beavatkozásra nincs szükség, inkább az állapot megőrzése és a
prevenció a cél jelen esetben.

Tartós munkanélküliek aránya (%) a térségben és országosan

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát
elvégzett 15 éves és idősebb népesség, a
megfelelő korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

%
2001
90,2%
2011
98,3%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség, a
megfelelő korúak százalékában

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
81,5%
93,3%

%
9,8%
1,7%

%
18,5%
6,7%

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

Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8
általánosnál
alacsonyabb
végzettség
(TS 0901)

Fő
2012
13
2013
13
2014
11
2015
10
2016
9
2017
7
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő
1

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

Általános
iskolai
végzettség
(TS 0902)

Fő
2
2
3
2
3
1

%
15,1%
17,3%
28,6%
21,1%
35,3%
14,3%

8
általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség
(TS 0903)
Fő
%
11
83,0%
9
69,2%
7
66,7%
7
73,7%
6
70,6%
6
85,7%

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
Év

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma
(TS 3401)

Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)
Fő

2012
0
0
2013
0
0
2014
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
0
0
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

A településen van általános iskola, de felnőttoktatással nem foglalkozik. A felnőttoktatásban
tanulni szándékozók Sopron, Kapuvár, Fertőd, Győr városokban tanulhatnak.

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Év

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők
összesen

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma

Gimnáziumi
felnőttoktatásba
n résztvevők

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Középisk
olai
tanulók
száma a
felnőttok
tatásban
(fő) - (TS
3601)
Fő

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0

A településen nincs középfokú oktatási intézmény, így erre nincsenek adatok. A tanulni
szándékozók jellemzően Győr és Sopron városok intézményeiben tanulhatnak.
c) közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatásban részt vevõk havi átlagos létszáma *
Hegykõ
Gyõr-Moson-Sopron megye Soproni
járás
Hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatás támogatása
Országos közfoglalkoztatási program
támogatása
Járási startmunka mintaprogram
támogatása összesen
-- Mezõgazdaság
-- Belvízelvezetés
-- Mezõgazdasági földutak
karbantartása
-- Bio- és megújuló
energiafelhasználás
-- Belterületi közutak karbantartása

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018 0107. hó

3

6

5

3

2

2

0

-

0

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- Illegális hulladéklerakók
felszámolása
-- Téli és egyéb értékteremtõ
közfoglalkoztatás
-- Helyi sajátosságokra épülõ
közfoglalkoztatás
-- Egyéb startmunka mintaprogram
-- Magas hozzáadott értékû program
Mindösszesen
Közfoglalkoztatási mutató
Ellátásban nem részesülõ
álláskeresõk száma zárónapon
Álláskeresési ellátásban részesülõ
álláskeresõk száma zárónapon
Foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban részesülõ álláskeresõk
száma zárónapon
Regisztrált álláskeresõk száma
zárónapon
Nyilvántartott álláskeresõk relatív
mutatója
Közfoglalkoztatási ráta
Munkavállalási korú (15-64 éves)
népesség száma
Forrás:kozfoglalkoztatas.bm.hu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
0,34%
8

6
0,52%
4

6
7,51%
5

5
0,42%
5

3
0,24%
3

2
0,22%
4

5

5

4

5

5

5

0

0

-

-

-

-

13

8

9

10

8

9

1,24%

0,78%

2,27%

0,91%

0,69%

0,78%

18,85%
1 038

38,79%
1 082

77,36%
1 088

31,27%
1 095

26,15%
1 114

21,85%
1 114

Hegykő településen a közfoglalkoztatás működik, a munkanélküliséggel sújtott lakosság számára
átmeneti vagy tartós megoldást nyújt a közmunka-program.

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 Hegykő-Sopron, Hegykő-Fertőd, valamint Hegykő-Kapuvár útvonalon a közlekedés jó, elősegíti a
hegykői lakosok munkavállalását, mivel a hivatkozott településeken sokféle képesítésű, illetve
képesítés nélküli munkavállalót is foglalkoztatni tudnak. Vagyis sem közlekedési, sem potenciális
munkalehetőség szempontjából nem érinti a probléma az önkormányzatot, bár helyben
foglalkoztatási programok nincsenek (kivéve a közfoglalkoztatás).

A helyiek közül többen Kapuváron dolgoznak, ahová a közlekedés szintén megfelelő, ugyanúgy,
mint Sopron, illetve Fertőd felé. Ezekre a településekre az utazási idő sem hosszú, tehát a napi
bejárás nem vesz sok időt igénybe (Sopron és Kapuvár alig 20, Fertőd 7 perc alatt elérhető), ezért
is fordul elő, hogy éppen a nagyobb városokból költöztek Hegykőre, hisz egy soproni
munkahelyet majdnem annyi idő alatt el lehet érni, mint a város másik feléből.

Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ
által meghatározott általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h), kompok esetében
7 km/h sebességgel számolva.

Település: Hegykő
Intézmény típusa
Építésügyi Hivatal
Építésügyi körzetközpont
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Gyámhivatal
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Kistérségi ÁNTSZ
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
Körzeti Földhivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapítányság
Megyei földhivatal
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Kormányhivatal
Megyei
Kormányhivatal
Egészségbiztosítási
Pénztári
Szakigazgatási Szerv

Központ
Győr
Fertőd
Győr
Fertőd
Sopron
Sopron
Győr
Sopron
Veszprém
Győr
Győr
Győr
Győr

Eljutási
idő *
Óra:Per
c1:10
0:7
1:10
0:7
0:20
0:20
1:10
0:20
1:58
1:10
1:10
1:10
1:10

Távolsá
g
km
68,39
6
5,751
68,39
6
5,751
19,01
3
19,01
3
68,39
6
19,01
3
119,6
01
68,39
6
68,39
6
68,39
6
68,39
6

Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági
és Győr
Állategészségügyi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Győr
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Szombathel
y
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Győr

1:10

68,396

1:10
0:59

68,396
59,252
68,396
68,396
68,396

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ

Győr
Győr

1:10
1:10
1:10

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek
Munkavédelmi Felügy.
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügy.
Munkaügyi központ kirendeltsége
NeKI Kirendeltség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri
Főigazgatóság
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Okmányiroda
Országos Egyéni Választó Kerületek
Polgármesteri hivatalok
Rendőrkapitányság
Szociális és gyámhivatal
Tűzoltóság
Városi Bíróság

Győr
Győr
Győr

1:10
1:10
1:10

68,396
68,396
68,396

Győr

1:10

68,396

Sopron
Győr
Győr
Győr

0:20
1:10
1:10
1:10

19,013
68,396
68,396
68,396

Győr
Győr

1:10
1:10

68,396
68,396

Győr
Fertőd
Kapuvár
Hegykő
Sopron
Győr
Sopron
Sopron

1:10
0:7
0:19
0:0
0:20
1:10
0:20
0:20

68,396
5,751
19,5
0
19,013
68,396
19,013
19,013

0:20
1:10

19,013
68,396

Városi Ügyészség
Vízügyi Igazgatóság

Sopron
Győr
Adatforrás: GeoX Kft. (2011(idő, táv),2012(intézmény))

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok, az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetét, képzéshez, továbbképzéshez való
hozzáférésüket az általános iskolai pályaorientációs foglalkozások szolgálják elsősorban. Ezt
követően szervezett ás állandó szolgáltatás nincs.
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A közfoglalkoztatás rendszerével kapcsolatban támasztott egyik legfontosabb kormányzati
célkitűzés, hogy a közfoglalkoztatottak képességeikhez mérten értékteremtő munkát végezzenek
és a közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra minél nagyobb arányban visszakerüljenek.
A visszajuttatás elősegítésének egyik meghatározó eszköze a közfoglalkoztatott piaci igényeknek
megfelelő alap-, illetve szak- és továbbképzésben való részesítése.
A településen nincsenek munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások, sem helyi
foglalkoztatási programok, de helyben a Soproni Járási Hivatal ügysegédei nyújtanak tájékoztatást.
Az ügyfélfogadás helye: Ágfalva, Egyházasfalu, Fertőd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak,
Hegykő, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Pereszteg, Petőháza, Sopronhorpács,
Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Zsira

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben
határozta meg az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek
60%-ánál kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a
háztartások összes nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag
munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd
csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH legfrissebb, 2011. évi felvételéből
származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig haladta meg a nettó
62.000 Ft-ot. A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a
medián jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme.
Hegykőn nem rendelkezünk pontos adatokkal a mélyszegénységben élőkről és a roma
származásúakról.
A szempont kifejtése településünk esetében irreleváns. Bár vannak átmenetileg vagy aktuálisan
kritikus problémák miatt nehéz körülmények között élők, a mélyszegénységig eljutás sem jellemző.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az Ebktv. 21-23 paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti
különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása
keretében, stb. Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató
különbséget tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért
az Ebktv. értelmében nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a
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munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden
lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a
lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók
meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben
ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési
szabályok meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási
támogatás, átmeneti segély, temetési segély. Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés,
közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804
összesen)

2012
1 000
2013
1 017
2014
1 004
2015
999
2016
1 001
2017
na
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1
2
0
0
0
1

0,1%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
#ÉRTÉK!
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
Év

Regisztrált munkanélküliek/nyil-vántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő
13
13
11
10
9
7

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
5
4
5
4
5
3

%
37,7%
30,8%
47,6%
42,1%
58,8%
42,9%
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Év

Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált
munkanélküliek száma
(negyedévek átlaga) - TS 1401
(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnik, vagy külön válik EGYTre és FHT-ra)
Fő

2012
0
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
na
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők
átlagos száma 2015. márc. 1től érvényes módszertan
szerint
(TS 5401)
Fő
0
0
1
1
1
na

15-64 évesek %ában
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#ÉRTÉK!

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (2015.
március 01-től az ellátásra való
jogosultság megváltozott)

Fő
0
0
0
0
0
na

Munkanélküliek
%-ában
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#ÉRTÉK!
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Év

2012
2013
2014
2015
2016

Ebből
Bérlakás
Ebből
Szociális
Ebből
Egyéb
Lakásállomány
elégtelen
állomány
elégtelen
lakásállomány
elégtelen
lakáscélra
(db)
lakhatási
(db)
lakhatási
(db)
lakhatási
használt
(TS 4201)
körülményeket
körülményeket
körülményeket
nem
biztosító
biztosító
biztosító
lakáscélú
lakások száma
lakások száma
lakások száma ingatlanok
(db)
570
na
4
0
0
na
0
572
na
4
0
0
na
0
574
na
4
0
0
na
0
573
na
4
0
0
na
0
574
na
4
0
0
na
0
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2017

na

na

na

na

na

na

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar,

b) szociális lakhatás
Hegykő településen szociális lakás nem található, a bérlakások száma 4 db.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az egyéb lakáscélú ingatlanra vonatkozóan megállapítható hogy a településen nem jellemző az,
hogy nem lakáscélú ingatlanokba beköltöznének állampolgárok.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Hajléktalan család vagy személy nem jellemző, hajléktalansággal veszélyeztetett lakos Hegykő
községben egy zárkerti részen lakókocsiban élő személy. Mivel ez külterületnek minősülő terület,
így az infrastrukturális feltételek nem azonosak a belterületi részen élőkével.
e) lakhatást segítő támogatások
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás alapnyi
jogon, normatív alapon állapítható meg.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
Év

Lakásfenntartási támogatásban
részesített személyek száma (TS
6001)

Adósságcsökkentési támogatásban
részesítettek száma (TS 6101)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

na
2
4
2
na
na

na
na
na
na
na
na

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Bár a 8/2007. (V. 6.) önkormányzati rendelet lehetővé tenné a lakásfenntartási, illetve
adósságcsökkentési támogatás igénylését, a község területén a két támogatási formában nem
részesült senki.

f) eladósodottság
A Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és
természetbeni ellátási formák adhatók:
▪ Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
▪ Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély,
temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás
Közüzemei tartozások (víz, gáz, villany), ill. más adósság esetén kérelemre átmeneti segélyt
biztosít az önkormányzat, de a rendelkezésre álló adatok szerint a családok a hiteltörlesztéseket
nehezen, de teljesítik. A településen az eladósodottságra jellemző adatok nem állnak
rendelkezésre. Adósságcsökkentési támogatásban nem részesül senki a településen.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Külterületen, zártkerti részben 1 fő él.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szegregátumként definiáljuk azokat a területeket/utcákat, ahol a legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon belül egyaránt 50% felett van.
Hegykőn nem releváns. Nincs telepszerű lakókörnyezet, illetve szegregátum sem.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A KSH adatszolgáltatás alapján 2008-ban elkészült kartogram nem jelölt a településen
szegregátumokat és veszélyeztetett területeket.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Hegykőn nem releváns. Nincs telepszerű lakókörnyezet, illetve szegregátum sem.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Hegykőn nem releváns. Nincs telepszerű lakókörnyezet, illetve szegregátum sem.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Hegykőn önálló házi orvos tevékenykedik, aki még Fertőhomok és Hidegség község lakóit látja el.
Hegykőn a hét minden napján van rendelés. A házi orvos egyúttal a gyermekorvosi teendőket is
ellátja, önálló gyermekorvos nincs.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Hegykő községben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, a vállalkozás
székhelye Hegykő. A településen, megállapodás alapján meghatározott napokon (Hegykőn minden
nap) van rendelés. Megállapodásban került rögzítésre a háziorvos által ellátott települések
megnevezése is. A háziorvos körzete: Hegykő, Hidegség, Fertőhomok községek területére terjed ki.
A rendelési időn túli orvosi ügyeletet a Soproni Erzsébet Kórház látja el.
Fogorvosi ellátás helyben van modern eszközökkel felszerelt rendelőben.,
Az egészségügyi szakellátás Sopron Város szakrendelésein történik.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
Az európai unió irányadó elvei között előkelő helyet foglalnak el az esélyegyenlőség illetve a
kisebbségek védelme és tiszteletben tartása. Ezt a megállapítást az egészségügy terén is
meghatározónak tartjuk, ugyanis a halmozottan hátrányos helyzetű lakossági csoportok hozzáférése
az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz nehezebb.
A mindennapi élet színtereiben való gondolkodást az Egészségügyi Világszervezet több mint tizenöt
évvel ezelőtt javasolta először. Magyarországon is tizenöt évre tekint vissza a színterekben való
gondolkodás. Elsőként az Egészségesebb Városok Mozgalom indult el, majd később az
Egészségesebb Falvakért, az Egészségesebb Iskolákért, Egészségesebb Munkahelyekért és
Egészségesebb Kórházakért Mozgalmak.
Hegykőn helyben működik gyógyszertár (Lővér-Fiókpatika), így nem kell gyógyszerért senkinek sem
utaznia. (Ez más községekben az időseknek és mozgásukban korlátozottaknak gondot jelenthet.)
Az önkormányzat szerződést kötött a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft-vel a települési szilárd hulladék elszállításának megoldására, nyaranta
szúnyoggyérítést végeztet (környezet- és település-egészségügyi feladatok ellátása keretében).
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Az iskolában a háziorvos végzi a kötelező szűréseket. A kisgyermekek rendszeres szűrését pedig a
védőnő.
Sopron 20 km-re található a településtől. Közlekedés szempontjából vonattal, autóbusszal és
gépkocsival könnyen megközelíthető, ezért a településen élők számára a prevenciós és
szűrőprogramokhoz való csatlakozás lehetősége biztosított.
Más szűrőprogramokról nincs értékelhető adat. A településen élők elemi érdeke, hogy a
rendelkezésre álló és térítésmentes népegészségügyi szűrővizsgálatokon részt vegyenek.
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátásról a HEP készítésekor nem állnak rendelkezésre releváns
adatok. Ezek felmérése, elemzése és ennek ismeretében esetlegesen további beavatkozások
meghatározása szükséges.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A településen a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés biztosított. A közétkeztetést az ÁNTSZ
rendszeresen ellenőrzi, így az egészséges táplálkozás szempontjainak megfelel, vásárolt szolgáltatás
formájában történik az ellátás. A szociális étkeztetés szabályait a 8/2007. (V. 6) önkormányzati
rendelet tartalmazza, a térítési díjakat minden évben felülvizsgáljuk, s változtatás esetén
rendeletben módosítjuk.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen a Fertő Menti Sport Club Hegykő és a Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő működik,
aktív sportolásra lehetőséget adva a fiatal és felnőtt korosztálynak.
A lovas klub a lovaglást kedvelőknek nyújt sportolási lehetőséget.
Az általános iskolában sokféle sport végzésére van lehetőség, jelentős versenyeken is szép sikereket
érnek el a tanulók.
A településen korszerű, az önkormányzat által működtetett sportcsarnok üzemel, amit az óvodától a
legidősebb korosztályig mindenki igénybe vehet.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
• Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
• Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény.
A gondozási feladatokat a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat
gondozói meghatározott települési fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot
tartanak fenn az önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védőnői szolgálatokkal. Hegykőn
fogadóórát minden héten hétfőn délelőtt tart a családgondozó.
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

65
37
58
34
27
na

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Jelenleg három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:
1. alanyi jogon,
2. normatív alapon,
3. méltányossági alapon.
A közgyógyellátási igazolvány jelentősége:
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott
egyes
• gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig,
• vegyes - jogszabályban meghatározott - gyógyászati segédeszközökre, ideértve a
*
protetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának költségeit is), valamint
• rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdőben nyújtott
fizioterápiás kezelésre).
A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító eljárás
rendelhető.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

4
na
na
na
na
na

Ápolási díj, méltányossági alapon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma
(TS 5902)
0
0
0
0
0
na

Összesen

0
0
0
0
0
0

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyítómegelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb
szükségletek kielégítése során. Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az
azonos egészségügyi intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg
nem magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. Hegykő településen hátrányos megkülönböztetésről
nincs tudomásunk, ilyen jelzés nem érkezett.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Az előnyben részesítés lehetőségeit, eddigi gyakorlatát szükséges áttekinteni a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül. Az egyes területeken más településeken működő
esetleges jó gyakorlatok esetében szükséges megvizsgálni azok adaptálhatóságát.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei más településekhez hasonlóan az egyes intézmények köré szerveződnek.
Ezért kiemelkedően fontos szerep jut ezen a területen az óvodának, köznevelési intézményeknek.
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Az Önkormányzat szervezésében is több olyan közösségi rendezvény kerül megrendezésre,
amelyek a település teljes lakossága részére elérhetőek. Kiemeljük azokat a turisztikai
szempontból is fontos attrakciókat, amelyek Hegykő közössége mellett a távolabbi vidékek lakóit
is a településre vonzzák.
Az Önkormányzat a felsorolt feladatok ellátása érdekében évente rendszeresen Újévi és Karácsonyi
Koncertet szervez, megrendezi a Májusfa-állítást, a Tízforrás Fesztivált, a Hegykői Vígasságokat, a
Szent Mihály-napi búcsút és -országos kirakodóvásárt, az Idősek Napját. A nemzeti, helyi és egyházi
ünnepek megőrzése és közismertté tétele érdekében az Önkormányzat - a helyi szervezetekkel
együttműködve - évente rendszeresen megtartja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szent Fábián és Sebestyén ünnepét;
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját;
az 1848-as forradalom ünnepét;
a Hősök Napját;
a Trianoni megemlékezést;
Szent István király ünnepét;
Szent Mihány-napi megemlékezést;
Szent Vendel ünnepét;
az 1956-os forradalom ünnepét; továbbá
a Megemlékezés napját.
Hegykőről Elszármazottak Találkozóját

Az Önkormányzat közösségi színtérként tartja fenn:
o a tornacsarnok épületének úgynevezett kistermét;
o az úgynevezett Civil Ház földszinti, udvar felőli termét;
o a Civil Ház emeleti, utcafronti helyiségeit;
o a Civil Házban működő nyilvános könyvtár helyiségének egy részét; valamint
o az önkormányzati hivatal épületének előterét.
A közösségi színtereket a Hegykőn székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek, és
(köz)alapítványok, továbbá a Hegykőn működő, jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok
térítésmentesen használhatják
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településünkön nem élnek romák. Más nemzetiségek közül kistérségi szintű adatok állnak
rendelkezésre, települési adatokkal nem rendelkezünk.
Etnikai konfliktusok nem fordulnak elő.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Van helyi közösségi aktivitás, a szolidaritás, egymás segítése. Megfigyelhető a településen hogy
alapattitűd az itt élők kapcsolatában az egymásra figyelés igénye. Önkéntes munka, jellemző
községünkben.
A településen három alapítvány működik: Hegykő Diáksportjáért Alapítvány, „Pro Cultura Hegykő"
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Közalapítvány és a Fertő-parti Lovasklub Közhasznú Egyesület, amik önkormányzati támogatást is
kapnak, de önkéntes felajánlásokból tartják fenn elsősorban önmagukat.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik.
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. A helyi önkormányzat a
helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátásáról a jogszabály értelmében azon településeken ahol megtalálható
roma nemzetiségi önkormányzat.
Hegykő településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat, ezért nincs közös esélyegyenlőségi
tevékenység sem.
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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 2013.
fejlesztési lehetőségek 2013.
A 8 általános iskolánál magasabb végzettségűek
munkanélkülisége

Álláslehetőségek közzététele helyi portálokon
(weblap, hirdető, újság)
Átképzési formák keresése a művelődési házzal
közösen
Közcélú foglalkoztatás növelése
Adatbázis készítése

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal
kapcsolatban
csak
becsült
adatokkal
rendelkezik a település.
beazonosított problémák 2018.
fejlesztési lehetőségek 2018.

Képzési, átképzési, továbbképzési lehetőségek Tájékoztatás az aktuális képzési lehetőségekről,
biztosítása a lakosság számára
álláskeresési technikák fejlesztése
Közösségi identitás-fejlesztés
Közösségi
rendezvényeken,
közösségi
programokon széles körben a lakosság
részvétele
Családtámogatási program kidolgozása a A fiatalok számára családtámogatási program
fiatalok elvándorlása ellen
kidolgozása
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

A település bemutatásakor használt öregedési index vizsgálatakor megállapítottuk, hogy
településünk az országos átlagnál kisebb mértékben öregszik. Látszik továbbá, hogy a természetes
szaporodás mutatója évről évre negatív.
A település lakosságszáma a bevándorlásoknak köszönhetően növekszik, de a gyermeklétszám
folyamatosan csökken a településen.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
Év

Védelembe vett kiskorú gyermekek
száma december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december
31-én (TS 3101)

2012

1

0

2013

na

0

2014

na

0

2015

na

0

2016

3

0

2017

na

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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 gyermek védelembevétele a
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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). A gyermekek védelme a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére,
valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítővédelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családba fogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
Hegykő településen egy-egy alkalommal fordul elő a védelembe vétel miatti intézkedés. A korábbi
időszakban kétévente 1 esetben kellett intézkedni, mely az adott évben lezárásra is került. A TEIR
adatbázisban nem találhatóak adatok, csak a 2016, évre vonatkozóan, ahol a védelembe vételi
intézkedés száma 3 db.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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.
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

2

2013

5

2014

6

2015

5

2016

2

2017

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma viszonylag állandó a településen, kiegészítő
gyermekvédelmi kedvezményben az évek során nem részesült senki, rendkívüli gyermekvédelmi
kedvezményt csak egy-két esetben kellett adni. A különféle kedvezményekben részesítettek között
tartósan beteg gyermek nem volt.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
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A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek gyámjául rendelt, a gyermek tartására köteles hozzátartozó jogosult, aki az alábbi
támogatások valamelyikében részesül: a) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, időskorúak
járadékában vagy b) olyan ellátásban, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény: A települési önkormányzatok képviselő-testülete - az
önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesítheti azokat a gyermeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal
küszködnek vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerültek. A segítség összege
és gyakorisága a települési önkormányzatok anyagi lehetőségeihez igazodik.
Hegykő Község Önkormányzata tanévkezdési támogatást biztosít valamennyi óvodás és iskolás
gyermek és a felsőoktatásban részt vevők részére. Az Önkormányzat szociális rendeletében
gyermekszületés esetén átmeneti ellátást nyújt.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
Hegykő községben igénybe veszik az ingyenes étkeztetést, de a rászorulók száma, mint a korábbi
években is – nagyon alacsony.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

A nem magyar állampolgárságú gyermekek esélyegyenlőségnek biztosítása esetén az elsődleges cél,
hogy a gyermekek bejussanak a számukra megfelelő közoktatási intézményekbe, illetve oktatásuk
során az interkulturális pedagógiai program megszervezésének feltételei biztosítottak legyenek. A
köznevelési törvény minden Magyarországon élő vagy tartózkodó gyermek számára előírja az
oktatásban történő kötelező részvételt.
Hegykő községben lassan növekedni kezdett a nem magyar állampolgárságú gyermekek száma a
község köznevelési intézményeiben (2012-ben már 3 fő). Adathiány van arról, hogy van-e olyan
középiskolás állandó lakója a falunak, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
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A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez,
személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének
megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az
egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös
tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos.
Hegykő településen nem alakult ki szegregátum, a felnőttkorú lakosság körében sem, így a
településen élő gyermekek között sem található olyan, aki telepi, vagy szegregátumhoz hasonló
körülmények között élne.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.
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
Év

Betöltött védőnői álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2012

1

na

2013

1

na

2014

1

na

2015

1

na

2016

1

na

2017

1

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A település önálló védőnői ellátással rendelkezik, de az 1 védőnőre jutó gyermekek száma
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folyamatosan növekszik. A védőnő rendszeres kapcsolatot tart a helyi óvodával, általános iskolával és
az önkormányzattal is. A korábbi HEP-ben feltüntetett gyermekszám (2010. évben 54, 2011-ben 58
és 2012-ben 64 gyermek jutott egy védőnőre) közeli ellátotti létszám maradt.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Hegykőn önálló házi orvos tevékenykedik, aki még Fertőhomok és Hidegség község lakóit látja el.
Hegykőn a hét minden napján van rendelés. A házi orvos egyúttal a gyermekorvosi teendőket is
ellátja, önálló gyermekorvos nincs. . Szakorvosi ellátás helyben nincs, minden ellátás legközelebb
Sopron város szakrendelőiben vehető igénybe.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Hegykő térségében a 0-7 éves korúak speciális ellátását a Pedagógiai Szakszolgálat végzi, amely a
járási központban, Sopron városban elérhető.
A védőnők státuszvizsgálatán kiszűrt gyermekeket a PSZK szakembereihez irányítják. A
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás a soproni PSZK Korai fejlesztő
központjában valósul meg, ahol jól felszerelt tornaszoba és fejlesztőeszközökben gazdag szobák
állnak rendelkezésre. A korai fejlesztést igénylő gyermekek beutaznak Sopronba, az ellátás
helyére, a logopédiai feladatokat azonban utazó logopédusok látják el, akik Hegykőn is kiutazva
látják el a feladatukat.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Év

Önkormányzati bölcsődék
száma
(TS 4801) ?

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

2012 1 óvoda-bölcsődei csoport

5

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

Nem önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi, magán
stb.)

2013 1 óvoda-bölcsődei csoport

5

na

0

2014 1 óvoda-bölcsődei csoport

5

na

0

2015 1 óvoda-bölcsődei csoport

5

na

0

2016 1 óvoda-bölcsődei csoport

5

na

0

0
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2017 1 óvoda-bölcsődei csoport

na

na

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A településen nincs önálló bölcsőde, hanem óvoda - bölcsőde többcélú intézményi formát hoztak
létre 2010-től, így jelenleg 5 kisgyerek bölcsődés van.
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
Év

Működő (összes)
bölcsődei férőhelyek
száma

Működő,
önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
száma

Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek
száma (december 31-én)
(TS 4901)

5

Egyéb, nem
önkormányzati
bölcsődei
(munkahelyi, magán
stb.) férőhelyek száma
0

2012

5

2013

5

5

0

0

2014

5

5

0

0

2015

5

5

0

0

2016

5

5

0

0

2017

5

5

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

Hegykő településen bölcsődei csoport van, családi napközi és egyéb más magán, vagy munkahelyi
kisgyermek elhelyezésre nincs lehetőség.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma

db
2

74

Hány településről járnak be a gyermekek

4

Óvodai férőhelyek száma

75

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)

3

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

6:30-17:00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

4 hét

Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Fő

Hiányzó létszám

6
6
1 megbízásos
3
5

0
0
0
0
0

A Tündérrózsa Óvoda szakképzett óvónőkkel és szakvizsgázott vezetővel és minden csoportban 1
dajkával látja el az óvodások és bölcsődések nevelését. Hiányzó létszám nincs. Gyógypedagógiai és
logopédiai ellátás is biztosított (megbízási szerződéssel, ill. utazó logopédussal).
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Év

3-6 éves
korú
gyermeke
k száma

Óvodai
gyermekcsoporto
k száma gyógypedagógiai
neveléssel együtt
(TS 2401)

Óvodai
férőhelyek
száma
(gyógypedagógia
i neveléssel
együtt)
(TS 2801)

Óvodai
feladatellátási
helyek száma
(gyógypedagógia
i neveléssel
együtt)
(TS 2701)

Óvodába beírt
gyermekek
száma
(gyógypedagógia
i neveléssel
együtt)
(TS 2601)

Óvodai
gyógypedag
ógiai
gyermekcso
portok
száma
(TS 2501)

2012

3

75

1

65

na

2013

3

75

1

69

na

2014

3

75

1

71

na

2015

3

75

1

72

na

2016

3

75

1

71

na

2017

na

na

na

na

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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Hegykő községben 3 óvodai csoportban, míg a hozzá tartozó Fertőhomok településen még egy
óvodai csoport működik. Az óvoda férőhelyeinek kihasználtsága közel maximális.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Tanév

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

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

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

92

71

163

61

37,4%

2012/2013

98

76

174

66

37,9%

2013/2014

99

93

192

67

34,9%

2014/2015

95

97

192

68

35,4%

2015/2016

94

105

199

70

35,2%

2016/2017

0

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

#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Általános iskola: 16 pedagógus dolgozik az intézményben, akik főiskolai, illetve egyetemi
végzettséggel rendelkeznek, és fogékonyak, nyitottak a korszerű pedagógiai módszerek iránt.
Munkavégzésükre jellemző az igényes, színvonalas, tartalmas munka.
Szakos ellátottság a törvénynek megfelelő: 100%-os
Az 1-4. osztályban tanulók magasabb létszáma nem a gyermekszületések számának növekedésével
magyarázható, hanem azzal, hogy a felső tagozatról többen a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi
tanulmányokat választották, évente több gyermeket vesznek ki ezért a helyi általános iskolából (bár
azok a szülők is elismerik a helyi iskola kiváló oktató-nevelő munkáját, de gyermekeiknek több
lehetőséget szeretnének biztosítani).

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek
Tanév

Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon összesen

Az általános iskolai
osztályok száma (a
gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2201)

Általános iskolai feladat-ellátási
helyek száma (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2001)

1-8 évfolyamon
összesen

db
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2011/2012

8

1

2012/2013

8

1

2013/2014

8

1

2014/2015

8

1

2015/2016

8

1

2016/2017

8

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az intézmény irányítását az igazgató végzi. Az iskolavezetés az SZMSZ-ben rögzített módon működik,
és ennek megfelelően működteti az intézményt. Tanulólétszámunk évfolyamonként változó, 20 fő
körüli. Többéves átlagban - a születések számával párhuzamosan - sajnos, csökken. Az oktató-nevelő
munka 8 évfolyamon, 8 osztállyal, 2 napközis csoportban folyik. Minden osztálynak saját tanterme
van, s ez otthonos légkör kialakítására ad lehetőséget.
Az elmúlt évek statisztikai adatai szerint a tanulók több mint 75%-a választja a gimnáziumi, illetve a
szakközépiskolai továbbtanulást, és jól megállják helyüket a választott középiskolában.
A nevelők munkáját egy fő iskolatitkár, egy gondnok és három fő takarító személyzet segíti.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
Tanév

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

2011/2012

Fő
9

2012/2013

14

2013/2014

16

2014/2015

18

2015/2016

23

2016/2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

A 8. évfolyamot elkezdő diákjaink az általános iskolai tanulmányokat sikeresen be is fejezik (ez
nem csak az utolsó tanévre érvényes).
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A vizsgált időszakban valamennyi nyolcadik évfolyamos gyermek eredményesen elvégezte a
nyolcadik osztályt, lemorzsolódás nem volt.
d) gyermekjóléti alapellátás
A településen nincsen gyermekjóléti alapszolgáltatás. A gondozási feladatokat a Fertőd MikroTérségi Szociális Szolgáltató Központ végzi. A Szolgálat gondozói meghatározott települési
fogadóórák szerinti körzetet látnak el. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az
önkormányzatokkal, az óvodákkal, iskolákkal, a védői szolgálatokkal. Hegykőn fogadóórát minden
héten hétfőn délelőtt tart a családgondozó.
e) gyermekvédelem
A településen dolgozó gyermekvédelmi felelős kistérségi alkalmazásban áll. A helyi jelzőrendszer
részeként végzi el a gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatokat. A jelzőrendszer jól
működik településünkön részei az óvónők, pedagógusok, gyermekvédelmi felelős, házi orvosok,
védőnők.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
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Családsegítő szolgálat kihelyezetten, adott napokon működik településünkön, aki igyekszik
megoldani az átmenetileg krízishelyzetbe került családok problémáit. Segítséget nyújt a családi
problémák rendezésében, a család életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve
megszűntetésében, mentális problémáinak megoldásában; és ennek rendezése érdekében szociális,
életvezetési és egyéb tanácsokat nyújt és szervez. Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli,
természetbeli ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervez.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A település köznevelési intézményeiben biztosított a gyermekek számára az egészségfejlesztési,
sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés. Fizetős tábort nem áll módunkban
megszervezni, az ingyenes lehetőségekre pedig rendszeresen túligény mutatkozik. A kiválasztás
elsődleges szempontjai a hátrányos helyzet, a tanulmányi eredmények és a közösségi munka.
Szabadidős tevékenységeket évről évre szervezünk településünkön: családi napok, gyermeknap,
sportnap ahol az általános iskolás gyerekek és családjaik is képviseltetik magukat.
Az óvodai és iskolai lehetőségeken kívül a egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős
programokhoz való hozzáférés helyben az egyesület által biztosított. Erre a célra igénybe vehető a
helyi sportpálya és tornaterem.
A labdarúgópályás sporttelep, sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított, valamint
az általános iskola tornatermében szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási lehetőség
nyitott a gyermekek felé is. (kézilabda, foci, karate, aikido, tánc, torna)
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei,
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A gyermekétkeztetés az óvoda konyháján keresztül biztosított. Ingyenes tankönyv ellátásban a
tanulók kb. 60 %-a részesül.
i)

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

A településen az önkormányzatnak hátrányos megkülönböztetésről tudomása nincsen.
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A településen élők átmeneti segélyben, rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, szülési
támogatásban, lakásfenntartási támogatásban és temetési segélyben részesülhetnek, melynek
szabályait a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról
szóló 8/2007. (V. 6.) helyi szociális rendelet tartalmazza.
A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszeren belül az önkormányzat támogatására, hisz a képviselőtestület
úgy döntött, csatlakozik a rendszerhez.
Ugyanakkor megilleti őket mindaz, amit országos szinten jogszabályok írnak elő (pl. ingyenes
tankönyv, kedvezményes étkeztetés a rászorulóknak a közoktatási intézményekben, kedvezményes
utazási lehetőségek nagycsaládosoknak és időseknek, közgyógyellátási igazolvány, parkoló kártya,
stb)
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
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló, ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló (Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók Beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan
jelentősen
alulteljesít,
társas
kapcsolati
problémákkal,
tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont)
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

A településen megbízási szerződéssel 1 fő gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel,
iskolapszichológus nincs, minden más szükséges ellátás (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés
és gondozás) a soproni PSZK központjában valósul meg, ahol jól felszerelt tornaszoba és
fejlesztőeszközökben gazdag szobák állnak rendelkezésre. A Hegykőn élő, fejlesztést igénylő
gyermekek beutaznak Sopronba, az ellátás helyére. Logopédus kiutazik a településre, a szolgáltatás
így helyben elérhető.

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

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának,
iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a
többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált
vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által
kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes
gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve.
Tudomásunk szerint az önkormányzat területén ilyen problémák nincsenek.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A hegykői általános iskolában tanuló 6. és 8. osztályos gyerekek kompetencia-mérési eredményei
mind szövegértésből mind matematikából folyamatosan az országos átlag felett vannak. Ez
köszönhető a gyermekek képességeinek, de az oktató-nevelő munkának is, a nevelők folyamatosan
képzik magukat, pályázatokon vesz részt az iskola, amik szintén (többek között) a kompetenciafejlesztésre is vonatkoznak.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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Étkezési támogatás, felzárkóztató foglalkozások, fejlesztő pedagógia, logopédiai szolgáltatások
megszervezése biztosított a településen élők részére a nagyobb településeken elérhető
szolgáltatókhoz való irányítás akadálymentesen működik.
Az iskolai tehetséggondozás fontos területe az emelt szintű matematika oktatása. 2001-től a negyedik osztály
végén választhatnak a diákok: „normál" vagy emelt szintű" csoportban folytatják- e matematikai
tanulmányaikat.

Nyolc éve vezették be a német nyelv mellett az angol nyelv oktatását. A „Maskara" diákszínpaddal
minden évben beneveznek az országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválra. A Bolla Géza
gyermekkórust ország-világ megismerhette már: 2006- ban Isztambulban szerepeltek, 2007-ben és
2010-ben erdélyi körúton voltak, 2008-ban Olaszországban szereztek ezüst oklevelet egy nemzetközi
kórusversenyen. Zenei alapismereteket tanítanak az első és a második osztályosok számára, ezzel a
kétéves ingyenes képzéssel a növendékek megkapják az alapokat a zeneiskolai hangszeres
oktatáshoz, melyre Fertődön kerülhet sor. Évek óta a mindenkori hatodikosok vesznek részt az „erdei
iskola" programon, ahol az erdő, a mező és a vízpart élővilágával ismerkednek meg a gyerekek.
Lehetőséget biztosítanak a színházlátogatásra is. A soproni Petőfi Színház rendszeres látogatói a
gyermek-, illetve az ifjúsági bérletekkel. A természetjáró szakkör is egyre népszerűbb. A rajzszakkör
tagjai díszítik a zsibongót, és a meghirdetett rajzpályázatokra szorgalmasan beneveznek. Egy-egy
díjazott mű kiállításon is szerepel. A diákönkormányzat évente kétszer tart papírgyűjtési akciót az
iskola javára. Szorgalmi idő alatt akadályversenyeket, kirándulásokat szervez. A múzeumpedagógiai
foglalkozásokat az éves munkatervnek megfelelően szervezik meg Sopronba és a fertőszéplaki
tájházakba Jogszabályok alapján kedvezményes gyermekétkeztetés, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, ingyenes tankönyv illeti meg a rászorulókat.
Az önkormányzat iskolakezdési támogatást biztosít Hegykő minden általános, középiskolás és
felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákjának.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák 2013.

fejlesztési lehetőségek 2013.

Hátrányos helyzetű gyermekekről nincs pontos
adatszolgáltatás
Fogyatékkal élő gyerekekről nincs adatbázis
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről
nincs pontos adatszolgáltatás

beazonosított problémák 2018.
Szabadidő
hasznosítása
–
alternatívák a gyermekek részére
Prevenciós
előadások
egészségmegőrzés céljából

Adatbázis létrehozása a HH gyermekekről
Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság
megnevezésével.
Adatbázis létrehozása a HHH gyermekekről

fejlesztési lehetőségek 2018.
szabadidős Strukturált rekreációs, szabadidő-eltöltési
lehetőség a fiatalok számára
szervezése, A tudatos életvezetés alapjai általános iskolások
körében
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések:
• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári,
politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.
• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód
elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a
munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK
irányelv,
• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód
elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód
elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő
megvalósításáról
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
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. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci
viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Év

2012
2013
2014
2015

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Férfiak
(TS 0803)

Nők
(TS 0804)

Férfiak

Nők

Férfiak
(TS 0801)

Nők
(TS 0802)

484
489
485
481

516
528
519
518

476
483
478
475

511
521
515
514

8
6
7
6

5
7
4
4
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2016
485
516
2017
na
na
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

480
na

512
na

5
4

4
3

Az aktív korú népességet tekintetében (18-59 év) a diagramok és a táblázat adatainak vizsgálatakor
megállapítható, hogy a nők és férfiak munkanélküliségi mutatóiban nincs jelentős eltérés. A
munkanélküliek nemen belüli arányának vizsgálatakor azonban látszik, hogy minden évben a férfi
munkanélküliek száma a magasabb. A nők népesség szerinti megoszlása és a foglalkoztatottságot
tekintve is magasabb értéket mutat, mint a férfiaké, így Hegykő település vonatkozásában a nőket
érzékenyebben érintő munkanélküliségi kérdés nem mutatható ki. . A vizsgált időszakban a nők
körében csökkent a munkanélküliek aránya, köszönhetően annak, hogy 2010-től bölcsőde is
működik településünkön.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Az adatgyűjtés célja, hogy összegyűjtse a településen induló, illetve elérhető foglalkoztatást
segítő és képzési programokat, és vizsgálja a nők részvételét ezen programokon. A vizsgálatkor
figyelembe kell venni azokat a programokat is, melyek kizárólag férfiak számára indultak. Ideális
esetben a programokon résztvevők nemek közötti aránya megegyezik a településen élő
munkanélküliek nemek szerinti megoszlásával.
Nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy településünk lakosai közül hány ember vett részt
képzési programokon. Településünkön szakmát adó képzési program nem indult a vizsgált
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időszakban. Beavatkozás tervezése szükséges az adatok pótlása érdekében, valamint pályázati
források felkutatása szükséges képzési programok helyi indítására.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nem rendelkezünk adatokkal az állás nélküli nők iskolai végzettségével kapcsolatban. Az adatok
pótlása lenne szükséges a foglalkoztatást segítő programok, képzések hatékonyabb szervezése
érdekében, de az alacsony létszámú munkanélküli nők csoportja nem indokolja a képzés
kiszervezését Hegykő községre, így a tájékoztatási lehetőségek leghatékonyabb kihasználásával és
a legteljeskörűbb információ szolgáltatásával tud az önkormányzat a nők segítségére lenni.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség,
megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem
képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt
alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek
szűkösségében (üvegplafon-jelenség).
Hegykő település Önkormányzata, mint foglalkoztató elsősorban saját intézményeiben és a
közmunka-programban tudja vizsgálni azt, hogy érik-e a nőket hátrányos megkülönböztetés a
munkahelyen. A hegykői közös Önkormányzati hivatal teljes mértékben a jogszabályi
irányelveknek megfelelően alkalmazza a férfi és női munkavállalóit, azok között különbséget nem
tesz, azonos munkakörön belül.
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.)
Óvoda van a településen, ahová bölcsődés gyermekeket is felvesznek az utóbbi években (jelenleg
5 gyerek bölcsődés). Családbarát munkahelyekről, rugalmas munkaidőről nincs adatunk.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők száma
(TS 3201)

2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0-3 év közötti gyermekek
száma

Átlagos gyermekszám
védőnőnként
0
0
0
0
0
0
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A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. Nemcsak a
kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a kismama (gyakorlati és
lelki) segítése is, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő testi és
mentális fejlődésének biztosítását. Mindezeken felül védőnőnk rendszeresen nővédelmi
tanácsadást is tartanak.
A családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása, már az általános iskolában
megkezdődik.. A nőket az alábbi problématerületeken látja el tanácsokkal a védőnő:
fogamzásgátlás, meddőség, menstruációs zavarok, változókori problémák (klimax), vizelettartási
zavarok.
Kevesen keresik fel a védőnőnél a nővédelmi tanácsadással kapcsolatos szolgáltatást,
hirdetésekkel, egyéb propagandával ki kell terjeszteni az igénybe vevők körét.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszakkal kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal. Az adatok pótlása
szükséges – a rendőrségi riasztások és bírósági eljárások számszerű adatainak összegyűjtése.
Településünkön nem működik olyan szervezet, ahová a bántalmazott nők fordulhatnak. Meg kell
teremteni a nők tájékoztatásának lehetőségeit. Az önkormányzat a rendelkezésére álló
eszközrendszerrel sokat tehet a teljeskörű tájékoztatás nyújtásában.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A krízishelyzetben lévő családokat, anyákat jelenleg nem tudjuk biztonságban elhelyezni. Fel kell
kutatni a településünk közelében lévő anyaotthonok, családok átmeneti otthonai közül azokat,
melyekbe hegykői lakcímmel rendelkező embereket is felvesznek. Azonosítás nélküli tájékoztatást
kell nyújtani azoknak, akik számára szükséges lehet az ellátási forma, ennek érdekébe ki kell
dolgozni az ellátásról szóló tájékoztatás rendszerét.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Hegykő községben a nők aktív szerepet vállalnak az élet különböző területein, társadalmi –
gazdasági és szociális területeken is. Az önkormányzat felé nem mutatkozott meg olyan igény,
hogy a településen élő nők (érdek)képviselete nem lenne megoldott, vagy esélyegyenlőségi
szempontból hátrányban lennének a helyi élet bármely területén.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémákkal kapcsolatban nem rendelkezünk
adatokkal, felmérésekkel. Adatgyűjtés szükséges a munkaerő-piaci esélyegyenlőség, a nőkkel
szembeni erőszak területén.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák 2013.
Nőket érő családon belüli erőszakról nincs adat.

Nehéz összeegyeztetni a családot, munkát,
szabadidőt

beazonosított problémák 2018.

fejlesztési lehetőségek 2013.
Jelzőrendszer működtetésének bevezetése. Nők
informálása, segítése védőnői orvosi, egyházi, civil
szervezetek bevonásával.
Közösségi programok szervezése

fejlesztési lehetőségek 2018.

Nők esélyegyenlőségi problémáiról kevésszer Általános tájékoztatás szervezése a nők jogairól
esik szó
Krízishelyzetben
igénybe
vehető Az igénybe vehető szolgáltatások összegyűjtése
szolgáltatásokról nincs információ
és tájékoztatás
Prevenció a nők körében
Egészségügyi, jogi és szociális szolgáltatásokról
szóló tájékoztató előadások a nők körében,
figyelemfelkeltés, megelőzés
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Sajnálatos módon a célcsoport tagjainak száma tovább nőtt el múlt időszakban, egyre több az –
javarészt egyedülálló – idős ember településen. Az idős emberek növekvő száma nagy felelősséget
jelent, egyúttal nagy terhet ró a meglévő szociális és egészségügyi ellátó rendszerre.
Az idősek számára a HEP-ben megfogalmazottak szerint biztosítottak a szociális és egészségügyi
ellátási formák, a településen ugyanúgy működnek nyugdíjasokat érintő civil szervezetek,
nyugdíjas klubok, akik rendszeres időközönként tartanak tagjaiknak összejöveteleket.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013

150
146

222
223

372
369

2014

142

211

353

2015

142

219

361

2016

143

220

363

2017

na

na

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar

91

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A lifelong learning, azaz az egész életen át tartó tanulás, magában foglal minden tanulást, művelődést,
ismeret- és tapasztalatszerzést, amely az óvodás kortól a felsőoktatáson át egészen életünk végéig történik.
Célja alapvetően a kulcskompetenciák és alapkészségek, képességek kialakítására, megszerzésére irányul az
együttműködés készségének elsajátítása, fejlesztése mellett.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem ismerünk olyan esetet, amely diszkriminatív eljárás miatt kapott volna hangot.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma

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

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma ?

Fő
13

Fő
3

%
23%

Fő
13

Fő

%
0%

13

2

15%

13

0%

11

4

38%

13

0%

10

4

42%

11

0%

9

3

35%

10

0%

7

3

43%

5

0%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
Év

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS
5101)

2012

Fő
229

Fő
nincs adat

%
#ÉRTÉK!

2013

234

nincs adat

#ÉRTÉK!

2014

239

nincs adat

#ÉRTÉK!

2015

253

nincs adat

#ÉRTÉK!

2016

267

nincs adat

#ÉRTÉK!

2017

na

nincs adat

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
• Alapszolgáltatások
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
• Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és
helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A szociális alapszolgáltatások közül Hegykőn elérhető az étkeztetés, a Tündérrózsa Óvoda
konyhájáról lehet igénybe venni
A nappali ellátás azonban nem megoldott, de a Megmentő Szociális Segélynyújtó Kht. a hegykői
önkormányzattal együttműködve már 2006 óta működteti a Help Box elnevezésű jelzőrendszert,
amellyel egy gombnyomással segítséget kérhetnek otthonról mindazok, akik bajba jutottak,
rosszul érzik magukat, mentőre vagy orvosra van szükségük (már több mint 40 személy vette
igénybe ezt a szolgáltatást). A szolgáltatás nagyon sokrétű, magában foglalja a gyógyszer
felíratását, kiváltását, orvoshoz kísérést, bevásárlást, meleg étel biztosítását, szükség esetén
főzést, etetést, a lakás rendben tartását, vagy bármilyen egyéb szükségletet, amihez az ellátott
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segítséget kér.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek általában szívesen látogatják a települési szinten megrendezett programokat, amelyeket
az önkormányzat és a helyi civil szervezetek szerveznek.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nem rendelkezünk adatokkal.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2012
2013

1
1

4 069

1
1

2014

1

4 209

1

2015

1

4 263

1

2016

1

4 372

1

2017

1

na

1

Forrás: TEIR
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák 2013.
Idős emberek élethelyzetét feltáró adatok hiánya
Szociális szolgáltatások bővítése

fejlesztési lehetőségek 2013.
Adatbázis létrehozása.
Középiskolások 50 órás önkéntes munkája

beazonosított problémák 2018.

fejlesztési lehetőségek 2018.

Áldozattá válás megelőzése
Elmagányosodás, inaktívvá válás nehézségei

Prevenció, tájékoztatás az idősek körében
Tevékeny, aktív időskor lehetőségének
felmérése és biztosítása
Az idősek részére informatikai képzések
szervezése

Generációk közötti szakadék

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek esélyegyenlőségének biztosítása a település fontos
feladata. Az esélyegyenlőség elveinek megvalósulása a célcsoport esetében elsősorban az kell, legyen, hogy
a célcsoport a mindennapi tevékenysége során hasonlóképp férjen hozz a szolgáltatásokhoz, mint ép
társaik. Az akadálymentesítés így elsősszámú szempont, amely az alapvető kritérium a hozzáférés
biztosítása során.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma férfiak (TS 6201)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

26
25
26
25
23
na

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
19
19
18
19
18
na
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
(TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású intézményben

2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A munkavállalói oldalon a fogyatékkal élők elhelyezkedése jellemzően nehezebb, mint nem sérült
társaiké. A megváltozott munkaképességű emberek számára speciális foglalkoztatási formák
megléte szükséges ahhoz, hogy tartós foglalkoztatás valósulhasson meg. A megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatására alkalmas munkahelyek felmérését szükséges
elvégezni a településen és/vagy célzottan számukra foglalkoztatási programok keretében
munkahelyeket teremteni.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem fordultak elő fogyatékkal élőkkel diszkriminatív esetek a településünkön a foglalkoztatás
területén.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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A településen új szolgáltatás bevezetése előrelépés lenne, hiszen speciális szolgáltatás nem
elérhető a településen. Az önkormányzat a későbbiekben megvizsgálja ennek lehetőségeit,
amennyiben körvonalazódik egy ezzel kapcsolatos igény a célcsoport körében.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Ellátási formák:
▪ Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a
súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel
járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy
jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos
állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
▪ Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet
értelmében aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os
vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti
nyugellátást részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.
▪ Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és
átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy
jogosult
▪ Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi
fogyatékosnak minősül,
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengén-látónak,
mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül
▪ Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos
személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza,
lakóotthon

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az iskola, az orvosi rendelő és a szociális intézmény fizikai akadálymentesítése megtörtént.
Uniós szabványok szerint az új építésű épületekben kötelező, hangos tájékoztatás és indukciós
hurok a halláskárosultak részére, a vakok és gyengénlátók számára tapintható információ nem
épült ki.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Általában nem akadálymentesítettek.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Részben nem akadálymentesítettek.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Jelenleg a településen a nevezett szolgáltatások a fogyatékkal élők részére nem elérhetők, a
szolgáltatások eléréséhez más településen működő szolgáltatókat szükséges felkeresni.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A megváltozott munkaképességűek helyi foglalkoztatására irányuló programok a településen
nincsenek. Számukra a hátrányaikat kompenzáló szolgáltatások nem épültek ki.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák 2013.

fejlesztési lehetőségek 2013.

Fogyatékkal élő felnőtt lakosságról alig van
adat.
Mozgáskorlátozott személyek közlekedése
néhány helyen nehézkes, illetve a járda néhány
szakaszán lehetetlen.
Az Önkormányzat és a helyi közművelődési
intézmények épülete nem akadálymentesített.
beazonosított problémák 2018.
Akadálymentes környezet biztosítása
Megváltozott munkaképességű
foglalkoztatásának lehetőségei

Adatbázis létrehozása a fogyatékosság
megnevezésével.
Járdák korszerűsítése. Ezzel kapcsolatos
pályázatfigyelés.
Akadálymentesítés, pályázatfigyelés.
fejlesztési lehetőségek 2018.

Folyamatos és rendszeres karbantartás a
mozgásában korlátozott személyek számára
személyek For-profit és Non-profit szolgáltatók körében
elhelyezkedési lehetőség vizsgálata
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A települések továbbra is aktív civil élet folyik, melyek közül számos szervezet tevékenysége
elősegíti a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását, a gyermekek
tehetségfejlesztését, oktatását, a lakosság egészségi állapotának fejlesztését, a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének segítését, közrend és
közbiztonság megőrzését, hagyományőrzést és az idősek kulturálódásának támogatását. A
települési önkormányzat továbbra is jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, igyekszik több
szempontból is segíteni munkájuk, céljaik elérését.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A HEP elkészítése során megállapítható volt csaknem minden területen a részleges vagy teljes
adathiány, amely egyelőre azt tette csupán lehetővé, hogy az egyes területek alapvető
jellemzőit lehessen bemutatni. A későbbi egyeztetési folyamat során várható, hogy további –
jelenleg nem ismert – problémák is beazonosításra kerülnek. Ezek beépítése a HEP-be és
megoldásuk anyagi forrásának azonosítása elengedhetetlen jelentőségű lesz.
Ezen túlmenően szükséges folytatni az önkormányzati adatgyűjtést és a HEP-hez tartozó
melléklet teljes feltöltése érdekében, valamint ezzel párhuzamosan a HEP felülvizsgálata során
konzultációt folytatni célzottan az érintett célcsoportokkal/azok képviselőivel.
A HEP egyeztetési folyamatába az egyes szereplők az alábbi módon vonhatóak be:
- Közmeghallgatás
- Lakossági Fórum
- Szociálpolitikai Kerek-asztal
- Polgármesteri, jegyzői, képviselői fogadónap
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-

Képviselő-testületi bizottságok ülései
Képviselő-testületi ülések
média.
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Képzési,
átképzési,
továbbképzési
lehetőségek biztosítása a lakosság
számára
Közösségi identitás-fejlesztés

Családtámogatási program kidolgozása
a fiatalok elvándorlása ellen
Szabadidő hasznosítása – szabadidős
alternatívák a gyermekek részére
Prevenciós
előadások
szervezése,
egészségmegőrzés céljából
Önkéntes munka
Áldozattá válás megelőzése

Idősek

Nők

Elmagányosodás,
inaktívvá
nehézségei
Generációk közötti szakadék

válás

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Tájékoztatás az aktuális képzési
lehetőségekről, álláskeresési technikák
fejlesztése
Közösségi rendezvényeken, közösségi
programokon széles körben a lakosság
részvételének biztosítása. elvándorlás
csökkentése
A fiatalok számára családtámogatási
program kidolgozása
Strukturált
rekreációs,
szabadidőeltöltési lehetőség a fiatalok számára
A tudatos életvezetés alapjai általános
iskolások körében
A
középiskolás
gyermekek
önkéntességre nevelése
Prevenció, tájékoztatás az idősek
körében
Tevékeny, aktív időskor lehetőségének
felmérése és biztosítása
Az idősek részére informatikai képzések
szervezése
Egészségügyi,
jogi
és
szociális
szolgáltatásokról szóló tájékoztató

Nők esélyegyenlőségi problémáiról
kevésszer esik szó - Prevenció a nők
körében
Krízishelyzetben
igénybe
vehető Az igénybe vehető szolgáltatások
szolgáltatásokról nincs információ
összegyűjtése és tájékoztatás
Prevenció a nők körében
Egészségügyi,
jogi
és
szociális
szolgáltatásokról szóló tájékoztató
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Fogyatékkal
élők

előadások
a
nők
körében,
figyelemfelkeltés, megelőzés
Akadálymentes környezet biztosítása
Folyamatos és rendszeres karbantartás
a mozgásában korlátozott személyek
számára
Megváltozott
munkaképességű For-profit és Non-profit szolgáltatatók
személyek
foglalkoztatásának körében
elhelyezkedési
lehetőség
lehetőségei
vizsgálata

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol lakosok esélyegyenlősége biztosított, ahol különböző
oktatási, egészségügyi, kulturális szolgáltatásokhoz egyenlős eséllyel férnek hozzá.
Fontos számunkra, hogy a szegénységben élők foglalkoztatási szintje megemelkedjen, hogy
biztosítsunk számukra megfelelő egészségügyi és kulturális szolgáltatásokat. A településen élő
gyermekek továbbtanuljanak, versenyképes szakmához jussanak. A szociális juttatásokhoz való
hozzáférés biztosított legyen valamennyi család, ember számára.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szociális biztonságának megteremtését, a tehetséges
gyermekek támogatását, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek értékeire. Biztosítjuk a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Lehetőséget és segítséget nyújtunk az érdekképviseletre
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúsághoz fűződő jogok elismerését, a nők
elleni erőszak elutasítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásának elősegítésére, az akadálymentesség biztosítására, életminőségük növelésére.
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1. Mélyszegénységben élők és romák célcsoport
Képzési, átképzési, továbbképzési lehetőségek biztosítása a lakosság
Intézkedés címe:
számára
Feltárt probléma
A településen nincs átképzési, felnőttképzési lehetőség a munkanélküliek
(kiinduló értékekkel) alacsony létszáma miatt
Cél: a képzési lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: Kapcsolatfelvétel a KRH Foglalkoztatási Osztályával, annak
érdekében, hogy a legfrissebb álláshirdetések és képzési lehetőségek
együttműködés során Hegykő Önkormányzat részére megküldésre
kerüljön.
és Középtáv: A hegykői önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a
és Foglalkoztatási Osztálytól kapott képzési lehetőségeket, tájékoztatást
nyújt, toborzást végez, képzésbe irányít.
Hosszútáv: Hegykő lakosai számára elérhetővé válnak a képzési
lehetőségek, a tájékoztatás széles körű, a tanulni vágyók hozzáférnek a
szükséges információkhoz. Hosszú távon az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezők vagy az elavult szakmával rendelkezők új ismeretek
megszerzésével stabilizálják helyzetüket a munkaerő-piacon.

Tevékenységek
(a
beavatkozás Kapcsolatfelvétel – együttműködés – tájékoztatás – képzési lehetőségek
tartalma) pontokba biztosítása – toborzás – munkaerő-piaci stabilizáció.
szedve
Résztvevők és
Önkormányzat, KRH Foglalkoztatási Osztály
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Civil szervezetek
R: 2019.06.30, K: 2020.12.31. H:2023.08.31.
-

Az eredményesség az önkormányzat által kihelyezésre került
képzések ás álláslehetőségek számában./megjelenés,

-

A Képzésre jelentkező segítésében/fő,

-

A munkanélküliek számában
változásokban mérhető

bekövetkező

(fő)

pozitív

Kockázatként kerül meghatározásra, a nem azonnal mérhető vagy nem
mérhető eredményesség. A tájékoztatás elérése a lakosság körében nem
mérhető.
Humán erőforrás
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2. Mélyszegénységben élők és romák célcsoportja
Intézkedés címe:

Közösségfejlesztés

Feltárt probléma
A közösségi identitás fejlesztése a településen, az elvándorlás csökkentése
(kiinduló értékekkel) céljából
Rövid: Felmérni és felkutatni az elvándorlás leggyakoribb okát és a fiatal
Célok korosztály bevonása a programok megszervezésébe, helyi értékek
Általános
felkutatása.
megfogalmazás és Közép: A programok és rendezvények során kiemelten figyelembe venni a
rövid-, közép- és fiatalok igényeit és motiválni őket a közösségi rendezvények
hosszútávú
megszervezésére, a helyi értékek mentén.
időegységekre
Hosszú: A közösségi programok által a település vonzóvá tétele a
bontásban
környéken élők és a helyi lakosság számára, az elvándorlás csökkentése, a
fiatalok helyben tartása
Tevékenységek
(a
beavatkozás Kutatás, felmérés – Közösségi munka – Fiatalok megkérdezése –
tartalma) pontokba Rendezvények szervezése – Helyi értékek feltárása, megismertetése
szedve
Résztvevők és
Hegykői Önkormányzat, Pedagógusok, Civil szervezetek
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Közösségi munkaszolgálatot teljesítő diákok, fiatalok
R: 2019.06.30 K:2018.12.31. H: 2023.08.31.
-

Anonimizált kérdőívek felvétele és a kutatás eredményeinek
összesítése,
A fiatalok ötleteinek összegyűjtése
Rendezvények előkészítésébe való bevonás, kapcsolatfelvétel a civil
szervezetekkel
A fiatalok megismerik a helyi közösséget, magukénak érzik azt a
rendezvényt, melynek előkészítésében aktívan részt vehetnek,
fontosnak és a közösség tagjának érzik magukat.

A fiatalok igényei és a közösségi hagyományok összeférhetetlenek,
inaktivitás a fiatalok részéről.
Humán erőforrás, rendezvények szervezéséhez pénzügyi forrás.
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3. Mélyszegénységben élők és romák célcsoport
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Gólyahír
Családtámogatási program kidolgozása a fiatalok elvándorlása ellen
Rövid: Fészekrakó, vagy Fecske programok megismerése és vizsgálata, a
település feltérképezése, Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok
áttekintése.
Közép: A fiatal családok életkezdésének támogatása kedvezményes
albérleti rendszerrel, ahol kedvező feltételek mellett kaphat ingatlant.
Hosszú távon olyan lehetőségek biztosítása a gyermeket vállaló, családot
alapító fiatalok számára, mely a településen maradást erősíti.
Programok begyűjtése, tanulmányozása – Ingatlanok feltérképezése –
Igényfelmérés – Lehetőségek kidolgozása – Családok támogatása

Önkormányzat, Civil szervezetek
Családsegítő, védőnő
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok felmérése,
Az ingatlanok kialakításának megtervezése,
Szükségletfelmérés a fiatalok körében,
Programterv kidolgozása,
Kapcsolatfelvétel megvalósító szervezetekkel, pályázatfigyelés

Pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre, az ingatlanok állapota nem
megfelelő, a megvalósítás hosszabb időtávot igényel.
Pénzügyi, humán
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4.

Gyerekek célcsoportja

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Szabadidő
Szabadidő hasznosítása – szabadidős alternatívák a gyermekek részére
R: Tematikus, helyi értékeken alapuló, ismeretterjesztő programok
szerkesztése, tervezése.
K: A programok időrendbe állítása, előkészítése, megszervezése és
megvalósítása.
H: A gyerekek és fiatalok részére strukturált szabadidő eltöltési
alternatívák kínálása életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelően

Előkészítés – tervezés – tematizálás – előkészítés – kivitelezés megvalósítás
Óvoda, iskola, védőnő, családsegítő központ, szülők

Önkormányzat
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

A programokon megjelentek száma (fő)
A programok darabszáma

A fiatalok nem vonhatók be – más települések jó gyakorlatainak közzététele,
nem lesznek pályázati kiírások – kis költségvetésű rendezvények

Humán, pénzügyi
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5. Gyerekek célcsoport

Intézkedés címe:

Prevenciós előadások szervezése, egészségmegőrzés céljából

Feltárt probléma
A tudatos életvezetés alapjai általános iskolások körében
(kiinduló értékekkel)
Cél az általános iskolás gyermekek részére tájékoztatás nyújtása az
Célok egészségkárosító magatartás következményeiről
Általános
megfogalmazás és R: Egészségfejlesztő, egészségmegőrző program összeállítása, a
rövid-, közép- és korcsoport és az érdeklődésnek megfelelően
K: Az egészségneveléshez/fejlesztéshez kapcsolódó programok
hosszútávú
megtartása
időegységekre
H: A gyerekek egészségtudatossága növekszik, a programsorozat eléri célját,
bontásban
kevésbé választanak egészséget károsító életformát (dohányzás, alkohol…)
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Program kidolgozása – Kutatás – Trendek vizsgálata – Előadás elkészítése
– Érdeklődés felkeltése – Tájékoztatás – Kiscsoportos megbeszélés –
Szakemberek meghívása
Védőnő, Orvos, Családsegítő esetmenedzser, Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa
Önkormányzat

Határidő(k)
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.
pontokba szedve
Eredményességi
• A programokon részt vevő diákok száma,
mutatók és annak
• Jó gyakorlatok feltérképezése
dokumentáltsága,
• Tájékoztató kiadványok
forrása
• prevenciós program kidolgozása
(rövid, közép és
• Szemléletformálás
hosszútávon),
• Tájékoztatás, életvezetési tanácsadás
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük Kapacitáshiány, a szakemberek nehezen elérhetőek.
eszközei
Szükséges
Humán, pénzügyi
erőforrások
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6. Gyermekek célcsoport

Intézkedés címe:

Önkéntesség

Feltárt probléma
A középiskolás gyermekek önkéntességre nevelése
(kiinduló értékekkel)
R: Önkéntes fiatalokat fogadó szervezetekkel való kapcsolatfelvétel,
Célok tájékoztatás nyújtása, együttműködés megkötése.
Általános
megfogalmazás és K: A gyerekek előzetes tájékoztatása a lehetőségekről, a választható
rövid-, közép- és tevékenységekről, a szociális és egészségügyi ellátórendszer
megismerése, „Év önkéntese” vándordíj megalapítása az önkéntesek
hosszútávú
munkájának elismeréséül.
időegységekre
H: Az önkéntesség beépül, rögzül és a későbbiekben is szívesen végez az
bontásban
egyén ilyen tevékenységet.
Tevékenységek
(a
beavatkozás Kapcsolatfelvétel, Tájékoztatás, Együttműködések, Vándordíj-alapítás,
tartalma) pontokba Önkéntesek kiközvetítése
szedve
Résztvevők és
Önkormányzat, Civil szervezetek
felelős
Partnerek

Szociális és Egészségügyi intézmények

Határidő(k)
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
- Az önkéntesek nyilvántartása elkészül,
dokumentáltsága,
- szervezetek közötti együttműködés
forrása
- diákok ismeretbővítése
(rövid, közép és
- pályaorientáció
hosszútávon),
- pályaválasztásban segíthet
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük Szervezési nehézségek, bevonási problémák, kapacitáshiány.
eszközei
Szükséges
Humán erőforrás
erőforrások
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7. Nők célcsoport

Intézkedés címe:

Prevenció női körben

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Szükség van a nők tájékoztatására a legfontosabb egészségügyi, jogi és
szociális szolgáltatásokról.

Partnerek

Önkormányzat

Egészségügyi, jogi és szociális szolgáltatásokról szóló tájékoztató
előadások a nők körében, figyelemfelkeltés, megelőzés
R: Nőket érintő témákban előadások szervezése
K: Tájékoztató kiadványok, szórólapok, plakátok elhelyezése a
legfontosabb információkkal.
H: A női célcsoport tájékoztatása széles körben megtörténik, a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása.
Kapcsolatfelvétel, konzultáció, együttműködés, szervezés, bevonás, jó
gyakorlatok gyűjtése, előadások szervezése, előadók meghívása.
Civil szervezetek,
munkatársa

Védőnő,

Rendőrség,

Polgárőrség,

Családsegítő

Határidő(k)
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
- Elkészített tájékoztató anyagok, kihelyezett szórólapok, plakátok
forrása
- Résztvevők száma/fő
(rövid, közép és
- Megtartott előadások száma/év
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük A téma érzékenysége miatt alacsony részvétel, inaktivitás
eszközei
Szükséges
Humán, Pénzügyi
erőforrások

109

8. Nők célcsoport

Intézkedés címe:

Segítség

Feltárt probléma
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokról nincs információ
(kiinduló értékekkel)
Cél a lakosság, elsősorban a nők tájékoztatása azokról a lehetőségekről,
Célok amelyek a településen, vagy annak hiányában a környező településen
Általános
megfogalmazás és igénybe vehetőek.
rövid-, közép- és R: Az információ összegyűjtése
K: Kapcsolatfelvétel a krízishelyzetben segítséget nyújtó szolgáltatókkal,
hosszútávú
tájékoztatás kérése, a feltételek megismerése – információgyűjtés.
időegységekre
H: A krízishelyzetben lévők a kapott tájékoztatás útján – adekvát
bontásban
segítséget kaphatnak, nem maradnak egyedül a problémájukkal.
Tevékenységek
(a
beavatkozás Információgyűjtés, információ megosztása, szolgáltató szervezetekkel való
tartalma) pontokba kapcsolatfelvétel
szedve
Résztvevők és
Szociális szolgáltatók, Települési önkormányzatok
felelős
Partnerek

Önkormányzat

Határidő(k)
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
- A kész és folyamatosan frissülő adatbázis naprakész információkat
forrása
ad, hogy a krízishelyzetben segítséget nyújtókat pontosan ismerni
(rövid, közép és
lehessen, szükség esetén beavatkozás kezdeményezése.
hosszútávon),
- Jelzőrendszer folyamatos működtetetése.
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük A tájékoztató anyagok nem jutnak el az érintettekhez.
eszközei
Szükséges
Humán
erőforrások
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9. Idősek célcsoport

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Veszélyben
Az idősek áldozattá válásának megelőzése
Prevenció, tájékoztatás az idősek körében – elsősorban az egyedül élő
időskorúak kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe.
R: Kapcsolatfelvétel az időseket ellátó szolgáltatásokkal, valamint a
bűnmegelőzéssel foglalkozó szervekkel.
K: Az időskorúak tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról
(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) és az áldozattá válás megelőzése.

Információgyűjtés, információ megosztása, szolgáltató szervezetekkel való
kapcsolatfelvétel

Rendőrség, Polgárőrség, Szociális alap- és szakellátás
Önkormányzat
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

Az időskorúakra irányuló figyelem a közösség részéről segít abban, hogy
egymásra figyelve az idősek kevésbé válnak áldozattá, vagy segítséget
igénylő helyzetben, hamarabb kaphatnak segítséget.

Lakossági inaktivitás

Humán
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10. Idősek célcsoport

Intézkedés címe:

Aktivitás

Feltárt probléma
Időskori aktivitás megőrzése
(kiinduló értékekkel)
Célok • Tevékeny, aktív időskor lehetőségének felmérése és biztosítása
Általános
• A közösség hasznos tagjának való érzés növelése
megfogalmazás és
• Munkaerőpiaci-készségfejlesztő programok célzottan az idős
rövid-, közép- és
korosztály részére, munkáltatók támogatása
hosszútávú
• Szolgáltatásszervezés és visszacsatolás
időegységekre
bontásban
- Rendezvényeken való részvétel lehetőségének biztosítása
Tevékenységek
- Munkaerőpiaci-készségfejlesztő programok célzottan az idős
(a
beavatkozás
korosztály részére, munkáltatók támogatása
tartalma) pontokba
- Szolgáltatásszervezés és visszacsatolás
szedve
Résztvevők és
felelős

Civil szervezetek, Önkormányzat

Partnerek

Szociális szolgáltatók

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

Az idősek aktivitásának mérhető eredményei vélhetően nem lesznek, de a
programokba, vagy programelemekbe bevonható személyek száma
mutathatja az eredményt.

Bizalmatlanság, kedvtelenség, kapacitáshiány, szolgáltatáshiány

Humán, Pénzügyi
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11. Idősek

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Generációk közti szakadék
Az idősek digitális és informatikai jártassága alacsony szintű
Az időskorúak digitális képességfejlesztése a fiatalok bevonásával annak
érdekében, hogy felzárkózzanak és könnyebben tarthassanak kapcsolatot a
családtagokkal.
R: Az időskorúak informatikai jártasságának felmérése
K: Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások szervezése
H: A reprezentatív minta alapján az idősek 30 %-a rendelkezik valamilyen
informatika jártassággal pl. megtalálja a szükséges információt az interneten
mobiltelefon-használat.
Felmérés készítése
Digitális kompetencia-fejlesztés
Forrásteremtés

Középiskolások, Önkormányzat
Pedagógusok
R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

-

Az programban részt vevő idősek száma,
A programba bevont segítő fiatalok száma
Óraszám

Nem áll rendelkezésre informatika terem, inaktivitás, az ismeretlentől
való félelem
Humán és pénzügyi
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12. Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:

Akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

A teljes körűen akadálymentesített környezet biztosítására irányuló
törekvés

Partnerek

Közintézmények

Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Útburkolatok és járdák folyamatos és rendszeres karbantartása a
mozgásában korlátozott személyek, valamint a kisgyermekes családok
biztonságos közlekedése

•
•
•
•

Épületek, közterek felmérése, hiányosság pótlásának megtervezése
Pályázatfigyelés
Pályázatírás
Terveztetés, építés, kivitelezés

Önkormányzat

R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

Az elvégzett munkatevékenységek dokumentációja.

Pályázati (pénzügyi) forrás nem áll rendelkezésre

Humán és pénzügyi
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13. Fogyatékkal élők

Intézkedés címe:

Esély

Feltárt probléma
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

A megváltozott munkaképességű emberek részére foglalkoztatási alternatívák
kerüljenek kidolgozásra
R: A megváltozott munkaképességűek ellátásáról rendelkezünk adatokkal,
és munkáltatói és munkavállalói adatok összegyűjtése (végzettség, életkor…)
és K: A megváltozott munkaképességű emberek adatbázisa, kik részesülnek
ellátásban, adataink naprakészek a megváltozott munkaképességűek ellátásáról,
helyi munkáltatók bevonása
H: a munkáltatók számoljanak a megváltozott munkaképességű
munkavállalókkal, foglalkoztatásukra előnyök kidolgozása

Tevékenységek
(a
beavatkozás Javaslattétel, felmérés, adatgyűjtés, munkáltatói kör összehívása, lehetőségek
tartalma) pontokba feltérképezése
szedve
Résztvevők és
Önkormányzat, Vállalkozások
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

R: 2019.06.30. K:2018.12.31. H:2023.08.31.

A megváltozott munkaképességű személyek részére a munkaerő-piacon
maradás vagy visszatérés lehetőségének biztosítása, elsősorban helyben.

Képzési, átképzési lehetőségekre lesz szükség, utazással járó problémák
merülnek fel.
Humán és pénzügyi
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemz
és
következtetés
eiben feltárt
esélyegyenlős
égi probléma
megnevezése

Az
intézkedéssel
elérni kívánt
cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentum
okkal

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósítás
ának
határideje

Az intézkedés
eredményess
égét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósítás
ához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményein
ek
fenntarthatós
ága

2023.08.31.

Álláshirdetés
megjelenteté
s, képzésre
jelentkezette
k száma,
munkanélküli
ek számának
változása

Humán

A résztvevők
elhelyezkedés
i esélyei
növekszenek.

2023.08.31.

Bevont
fiatalok
száma,
rendezvények
látogatottság

Humán,
pénzügyi

Vonzó
település-kép

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

2

Képzés,
átképzés

A településen
nincs
átképzési,
felnőttképzési
lehetőség

A képzési
lehetőségekh
ez való
hozzáférés
biztosítása

MNTFS

Közösségfejle
sztés

A közösségi
identitás
fejlesztése a
településen,
az

A közösségi
programok
által a
település
vonzóvá

MNTFS

Hosszú távon
az alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
vagy az
elavult
szakmával
rendelkezők
új ismeretek
megszerzésév
el stabilizálják
helyzetüket a
munkaerőpiacon
Rendezvénye
k, fiatalok
bevonása,
motiválása

Önkormányzat
KRH
Foglalkoztatási
Osztály

Hegykői
Önkormányzat,

Pedagógusok,
Civil
szervezetek
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3

Gólyahír

elvándorlás
csökkentése

tétele a
környéken
élők és a helyi
lakosság
számára, az
elvándorlás
csökkentése,
a fiatalok
helyben
tartása

Családtámoga
tási program
kidolgozása

Olyan
lehetőségek
biztosítása a
gyermeket
vállaló,
családot
alapító
fiatalok
számára,
mely a
településen
maradást
erősíti.

MNTFS

Igényfelmérés –
Lehetőségek
kidolgozása –
Családok
támogatása

Önkormányzat,

2023.08.31.

Családtámoga
tási program
elkészítése

Humán,
pénzügyi

Demográfiai
változások:
pozitív

2023.08.31.

A
programokon
megjelentek
száma (fő)

Humán,
pénzügyi

Aktív
gyermekkor

Civil
szervezetek

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Szabadidő

Szabadidő
hasznosítása

A gyerekek és
fiatalok
részére
strukturált
szabadidő
eltöltési
alternatívák
kínálása
életkoruknak

Legyen jobb a
gyerekeknek

Tematikus,
helyi
értékeken
alapuló,
ismeretterjesztő
programok
szerkesztése,
tervezése.

Óvoda, iskola,
védőnő,
családsegítő
központ,
szülők
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és
érdeklődési
körüknek
megfelelően
2

Prevenciós
előadások
szervezése

A tudatos
életvezetés
alapjai

Növekedjen
az
egészségtuda
tosság

Legyen jobb a
gyerekeknek
stratégia

Védőnő,
Orvos,
Családsegítő
esetmenedzser,
Gyermekjóléti
Szolgálat
munkatársa

2023.08.31.

Résztvevők
száma

Humán,
pénzügyi

Megelőzés

3

Önkéntesség

A
középiskolás
gyermekek
önkéntességr
e nevelése

Az
önkéntesség,
mint a
pályaválasztá
s lehetősége.

Legyen jobb a
gyerekeknek

Önkéntes
Szociális és
fiatalokat
Egészségügyi
fogadó
intézmények
szervezetekke
l való
kapcsolatfelv
étel,
tájékoztatás
nyújtása,
együttműköd
és megkötése
III. A nők esélyegyenlősége

2023.08.31.

Önkéntesek
száma

Humán

Segítő
közösség
kialakulása

1

Prevenció női
körben

Szükség van a
nők
tájékoztatásá
ra a
legfontosabb
egészségügyi,
jogi és
szociális

Egészségügyi,
jogi és
szociális
szolgáltatások
ról szóló
tájékoztató
előadások a
nők körében,

MNTFS

2023.08.31.

Előadások,
résztvevők,
tájékoztató
anyagok
száma

Humán,
Pénzügyi

Tájékozott
lakosság

Egészségfejle
sztő,
egészségmeg
őrző program
összeállítása,
a korcsoport
és az
érdeklődésne
k
megfelelően

Tájékoztató
kiadványok,
szórólapok,
plakátok
elhelyezése a
legfontosabb
információkk
al

Civil
szervezetek,
Védőnő,
Rendőrség,
Polgárőrség,
Családsegítő
munkatársa
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2

Segítség

szolgáltatások
ról

figyelemfelkel
tés,
megelőzés

Krízishelyzetb
en igénybe
vehető
szolgáltatások
ról nincs
információ

A
krízishelyzetb
en lévők a
kapott
tájékoztatás
útján –
adekvát
segítséget
kaphatnak

MNTFS

Kapcsolatfelv
étel a
krízishelyzetb
en segítséget
nyújtó
szolgáltatókk
al,
tájékoztatás
kérése, a
feltételek
megismerése
–
információgy
űjtés.

2023.08.31.

Adatbázis
létrehozása

Humán

Krízishelyzet
elhárítása

Önkormányzat

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Veszélyben

Az idősek
áldozattá
válásának
megelőzése

Az időskorúak
tájékoztatása
az igénybe
vehető
szolgáltatások
ról és az
áldozattá
válás
megelőzése

MNTFS

Információgy
űjtés,
információ
megosztása,
szolgáltató
szervezetekke
l való
kapcsolatfelv
étel

Rendőrség,
Polgárőrség,
Szociális alapés szakellátás

2023.08.31.

Tájékoztató
rendezvények
, kiadványok

Humán

Biztonságos
és segítő
környezet

2

Aktivitás

Időskori
aktivitás

Rendezvénye
ken való
megjelenés
lehetőségéne

MNTFS

Munkaerőpia
cikészségfejlesz
tő
programok,

Civil
szervezetek,

2023.08.31.

Programokba
bevont idősek
száma

Humán

Tevékeny
időskor
biztosítása

Önkormányzat
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k biztosítása,
aktív,
munkával
töltött
időskor
lehetősége
3

Generációk
közti
szakadék

Az idősek
digitális és
informatikai
jártassága
alacsony
szintű

Digitális
kompetenciaf
ejlesztő
foglalkozások
szervezése

Szolgáltatássz
ervezés és
visszacsatolás

MNTFS

Felmérés
készítése
Digitális
kompetenciafejlesztés
Forrásteremt
és

Középiskoláso
k,
Önkormányza
t

2023.08.31.

Programba
bevontak
számra

Humán és
pénzügyi

Digitális
ismeretek
terjesztése és
használata

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadálymentesítés

A teljes
körűen
akadályment
esített
környezet
biztosítására
irányuló
törekvés

Épületek és
közterek
felmérése
akadályment
es
szempontból

MNTFS

Tervezés,
építés,
kivitelezés,
felújítás

Önkormányza
t

2023.08.31.

Munkatevéke
nység

Pénzügyi

Akadályment
es környezet

2

Esély

Megváltozott
munkaképess
égű
személyek
foglalkoztatás
a

A
megváltozott
munkaképess
égű emberek
részére
foglalkoztatás
i alternatívák
kerüljenek
kidolgozásra

MNTFS

Javaslattétel,
felmérés,
adatgyűjtés,
munkáltatói
kör
összehívása,
lehetőségek
feltérképezés
e

Önkormányza
t,
Vállalkozások

2023.08.31.

Adatbázisba
szereplő
személyek

Pénzügyi,
humán

Foglalkoztatá
si mutatók
javulnak
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

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

A megvalósítás folyamata
- 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
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP megvalósításért
felelős munkacsoport tagjai rendszeresen ellenőrzik, a HEP megvalósulását figyelemmel
kísérik és javaslatot készítenek a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási
területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A nyilvánosság folyamatos biztosítására a jogszabályban előírt felülvizsgálati időszakokban
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 munkacsoportok által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra
hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP megvalósításáért felelős munkacsoport
létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a
munkacsoport közötti kapcsolat biztosítása.
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-

Folyamatosan együttműködik a HEP munkacsoport vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP
munkacsoport 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 munkacsoport vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP megvalósítóinak összehívása és a programok 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
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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
munkacsoport 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 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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Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítéséhez – 1. melléklet
Hegykő település
Éves adatok
MUTATO
0101 Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás
végleges adataiból továbbvezetett adat) (fő)
0300 Állandó népesség, férfiak (fő)
0301 Állandó népesség (fő)
0302 Állandó népesség, nők (fő)

2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1308,00 1322,00 1340,00 1385,00 1405,00 1513,00 1576,00 1588,00 1604,00 1661,00
670,00 683,00 691,00 698,00 708,00 728,00 745,00 732,00 732,00 750,00
1357,00 1384,00 1397,00 1420,00 1433,00 1457,00 1482,00 1477,00 1478,00 1500,00
687,00 701,00 706,00 722,00 725,00 729,00 737,00 745,00 746,00 750,00

0303 Állandó népesség, férfiak aránya (%)

49,37

49,35

49,46

49,15

49,41

49,97

50,27

49,56

49,53

50,00

0304 Állandó népesség, nők aránya (%)

50,63

50,65

50,54

50,85

50,59

50,03

49,73

50,44

50,47

50,00

0305 Állandó népességből a 0-2 évesek száma (fő)

42,00

42,00

35,00

44,00

41,00

47,00

34,00

39,00

31,00

27,00

0306 Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma (fő)

91,00

99,00 103,00 114,00 107,00 120,00 124,00 120,00 113,00 125,00

0307 Állandó népességből a 0-14 éves nők száma (fő)

117,00 119,00 118,00 122,00 116,00 108,00 107,00 114,00 113,00 107,00

0308 Állandó népességből a 15-17 éves férfiak száma
(fő)

24,00

19,00

17,00

19,00

32,00

31,00

28,00

24,00

22,00

16,00

0309 Állandó népességből a 15-17 éves nők száma (fő)

27,00

23,00

26,00

29,00

31,00

34,00

28,00

21,00

14,00

18,00

0310 Állandó népességből a 18-59 éves férfiak száma
(fő)

429,00 437,00 343,00 445,00 443,00 447,00 454,00 442,00 441,00 442,00

0311 Állandó népességből a 18-59 éves nők száma (fő)

372,00 383,00 476,00 383,00 387,00 397,00 401,00 409,00 408,00 407,00

0312 Állandó népességből a 60-64 éves férfiak száma
(fő)

38,00

39,00

44,00

43,00

46,00

38,00

46,00

53,00

55,00

58,00

0313 Állandó népességből a 60-64 éves nők száma (fő)

26,00

30,00

44,00

49,00

53,00

53,00

60,00

55,00

59,00

60,00

2017

MUTATO

2001

0314 Állandó népességből a 65-X éves férfiak száma (fő)

2007
88,00

0315 Állandó népességből a 65-X éves nők száma (fő)

2008
89,00

2009
83,00

2010
77,00

2011
80,00

2012
92,00

2013
93,00

2014

2015

2016

93,00 101,00 109,00

145,00 146,00 143,00 139,00 138,00 137,00 141,00 146,00 152,00 158,00

0316 Állandó népességből a 0-2 évesek aránya (%)

3,10

3,03

2,51

3,10

2,86

3,23

2,29

2,64

2,10

1,80

0317 Állandó népességből a 0-14 éves férfiak aránya (%)

6,71

7,15

7,37

8,03

7,47

8,24

8,37

8,12

7,65

8,33

0318 Állandó népességből a 0-14 éves nők aránya (%)

8,62

8,60

8,45

8,59

8,09

7,41

7,22

7,72

7,65

7,13

0319 Állandó népességből a 15-17 éves férfiak aránya
(%)

1,77

1,37

1,22

1,34

2,23

2,33

1,89

1,62

1,49

1,07

0320 Állandó népességből a 15-17 éves nők aránya (%)

1,99

1,66

1,86

2,04

2,16

4,46

1,89

1,42

0,95

1,20

0321 Állandó népességből a 18-59 éves férfiak aránya
(%)

31,61

31,58

24,55

31,34

30,91

30,68

30,63

29,93

29,84

29,47

0322 Állandó népességből a 18-59 éves nők aránya (%)

27,41

27,67

26,84

26,97

27,01

27,25

27,06

27,69

27,60

27,13

0323 Állandó népességből a 60-64 éves férfiak aránya
(%)

2,80

2,82

3,15

3,03

3,21

2,61

3,10

3,59

3,72

3,87

0324 Állandó népességből a 60-64 éves nők aránya (%)

1,92

2,17

3,15

3,45

3,70

3,64

4,05

3,72

3,99

4,00

0325 Állandó népességből a 65-X éves férfiak aránya (%)

6,48

6,43

5,94

5,42

5,58

6,31

6,28

6,30

6,83

7,27

10,69

10,55

10,24

9,79

9,63

9,40

9,51

9,88

10,28

10,53

0326 Állandó népességből a 65-X éves nők aránya (%)
0327 Állandó népességből a 0-14 évesek száma (fő)

208,00 218,00 221,00 236,00 223,00 228,00 231,00 234,00 226,00 232,00

0328 Állandó népességből a 65-x évesek száma (fő)

233,00 235,00 226,00 216,00 218,00 229,00 234,00 239,00 253,00 267,00

0401 A 65 év feletti állandó lakosok 100 fő 0-14 éves
korú állandó lakosra jutó száma (fő)

112,02 107,80 102,26

91,53

97,76 100,40 101,30 102,14 111,95 115,09

0501 16 éves gyermekek száma (fő)

17,00

22,00

0502 17 éves gyermekek száma (fő)

11,00

17,00

0600 Az állandó jellegű elvándorlások száma (fő)

2017

27,00

32,00

29,00

26,00

22,00

32,00

20,00

35,00

34,00

44,00
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MUTATO

2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0601 Az állandó jellegű odavándorlások száma (fő)

44,00

61,00

46,00

51,00

34,00

58,00

51,00

47,00

38,00

67,00

0602 Az állandó jellegű oda- és az elvándorlások
különbségének 1000 állandó lakosra vetített száma (fő)

12,53

20,95

12,17

17,61

8,37

17,80

20,90

8,12

2,71

15,33

0701 Élveszületések száma (fő)

11,00

5,00

8,00

20,00

7,00

17,00

11,00

6,00

5,00

10,00

0702 Halálozások száma (fő)

15,00

11,00

21,00

23,00

16,00

18,00

15,00

21,00

11,00

11,00

0703 Az élveszületések és halálozások különbözete (fő)

-4,00

-6,00 -13,00

-3,00

-9,00

-1,00

-4,00 -15,00

-6,00

-1,00

0801
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső férfiak száma (negyedévek átlaga) (fő)

4,75

5,25

15,50

11,25

10,75

8,00

6,00

6,50

5,50

4,50 4,00

0802
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső nők száma (negyedévek átlaga) (fő)

6,75

6,50

13,00

9,25

7,25

5,25

6,75

3,75

3,75

4,25 2,75

0803 Állandó népességből 15-64 éves férfiak száma (fő)

491,00 495,00 404,00 507,00 521,00 516,00 528,00 519,00 518,00 516,00

0804 Állandó népességből 15-64 éves nők száma (fő)

425,00 436,00 546,00 461,00 471,00 484,00 489,00 485,00 481,00 485,00

0805
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső férfiak száma/állandó népességből 15-64
éves férfiak száma (negyedévek átlaga) (%)

0,97

1,06

3,84

2,22

2,06

1,55

1,14

1,25

1,06

0,87

0806
Regisztrált
munkanélküli/nyilvántartott
álláskereső nők száma/állandó népességből 15-64 éves
nők száma (negyedévek átlaga) (%)

1,59

1,49

2,38

2,01

1,54

1,08

1,38

0,77

0,78

0,88

0901 8 általánosnál kisebb végzettségű regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

1,00

1,00

1,00

0902
Általános
iskolát
munkanélküliek/nyilvántartott
(negyedévek átlaga) (fő)

1,25

1,25

5,00

1,75

1,75

2,00

2,25

3,25

2,00

2,75 1,00

9,25

9,50

22,50

18,75

16,25

11,25

9,25

7,00

7,25

6,00 5,75

végzett
regisztrált
álláskeresők száma

0903 8 általánosnál magasabb végzettségű regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

1,25
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MUTATO

2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(negyedévek átlaga) (fő)
1002
20
év
munkanélküliek/nyilvántartott
(negyedévek átlaga) (fő)

alatti
regisztrált
álláskeresők száma

0,25

1,25

0,75

1,00

1,00 0,25

1003
20-24
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

1,00

0,75

3,25

1,75

1,25

1,00

2,00

1,50

0,25

0,75 0,25

1004
25-29
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

0,75

1,00

3,50

2,00

4,00

2,25

0,75

0,25

1,25

0,75 0,25

5,00

2,00

1,75

0,50

0,50

1,75

1,00 1,00

0,75

0,25 0,25

1005
30-34
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)
1006
35-39
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

2,00

2,00

1,50

3,50

2,25

0,75

2,00

0,50

1007
40-44
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
(negyedévek átlaga) (fő)

0,50

2,25

4,75

4,50

2,00

1,50

1,25

1,00

1008
45-49
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

0,75

1,00

3,50

2,50

1,75

0,25

0,25

0,50

0,50

0,25

1009
50-54
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

3,50

2,25

3,25

2,25

2,00

4,25

2,75

2,25

0,50

1,25 0,25

1010
55-59
év
közötti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

3,00

1,50

2,75

1,00

2,00

2,00

1,00

1,50

1,50

0,50 0,75

1,50 0,50
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MUTATO

2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

(negyedévek átlaga) (fő)
1011
59
év
feletti
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

0,75

1,00

1,00

1,00

1,25

1,00

1,50

1,75

1,75 1,50

3,75

2,00

2,75

3,25

2,00

0,75

1,50

0,25

0,25

0,25 0,75

1201
Járadékra
jogosult
regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(negyedévek átlaga) (fő)

4,25

6,25

17,00

11,50

9,25

5,00

3,50

4,75

3,75

5,00 3,25

1301 Regisztrált munkanélküliek száma (negyedévek
átlaga) (fő)

11,50

11,75

28,50

20,50

18,00

13,25

12,75

7,75

9,25

8,75 6,75

1401 Rendszeres szociális segélyben részesített
regisztrált munkanélküliek száma (negyedévek átlaga)
(fő)

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

0,25

1501 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek aránya (negyedévek átlaga) (%)

28,26

17,02

11,40

15,85

15,28

3,77

7,84

3,23

1101 Álláskeresési segélyben
(negyedévek átlaga) (fő)

részesülők

száma

1601 15-X éves férfi legalább általános iskola 8.
90,20
évfolyam a megfelelő korúak százalékában (%)

98,30

1602 15-X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam
81,50
a megfelelő korúak százalékában (%)

93,30

0,25

11,43 11,11

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

42,00

46,00

51,00

61,00

67,00

61,00

66,00

67,00

68,00

70,00

1801 Általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok
száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással
együtt) (fő)

64,00

62,00

63,00

75,00

77,00

92,00

98,00

99,00

95,00

94,00

68,00

71,00

76,00

93,00

97,00 105,00

1901 Általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok
száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással
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MUTATO

2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

együtt) (fő)
2001 Általános iskolai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai oktatással) (db)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

20,00

19,00

23,00

19,00

14,00

16,00

18,00

23,00

2101 Az általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban) (db)
2201 Az általános iskolai osztályok
(gyógypedagógiai oktatással együtt) (db)

száma

2301 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban (fő)
2401 Az óvodai gyermekcsoportok száma (db)

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2601 Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt) (fő)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

65,00

69,00

71,00

72,00

71,00

2701
Óvodai
feladatellátási
helyek
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

2501 Az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok
száma (db)

2801 Óvodai férőhelyek
neveléssel együtt) (db)

száma

száma

(gyógypedagógiai

3001 Védelembe vett kiskorú gyermekek száma
december 31-én (fő)
3101 Veszélyeztetett
december 31-én (fő)

kiskorú

gyermekek

3,00

száma

3201 Betöltött védőnői álláshelyek száma (db)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3301 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
felnőttoktatásban (fő)
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MUTATO
3401
Általános
iskolai
felnőttoktatásban (fő)

2001
tanulók

száma

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

a

3501 Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a
felnőttoktatásban (fő)
3601 Középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban
(fő)
3801 A települési (nyilvános) könyvtárak száma (db)
3901 A települési (nyilvános) könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány) (db)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5195,00 5265,00 3939,00 3961,00 4029,00 4069,00

1,00

1,00

4209,00 4263,00 4372,00

4001 Muzeális intézmények száma (db)
4101 Közművelődési intézmények száma (db)

1,00

4201 Lakásállomány (db)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

505,00 535,00 543,00 554,00 561,00 570,00 572,00 574,00 573,00 574,00

4301 Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma (db)
4401 Felnőttek és gyerekek
háziorvosi szolgálatok száma (db)

részére

szervezett

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4501 A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok
száma (db)
4601 Házi gyermekorvosok száma (fő)
4701 Bölcsődébe beírt gyermekek száma (fő)
4801 Önkormányzati bölcsődék száma (db)
4901 Családi napköziben engedélyezett férőhelyek
száma (december 31-én) (fő)
5001 Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők
száma (fő)
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2001

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5101 Idősek nappali ellátásában részesülők száma (fő)
5201 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak száma (fő)

193,00 190,00 153,00 148,00 150,00 150,00 146,00 142,00 142,00 143,00

5301 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők száma (fő)

272,00 273,00 227,00 218,00 219,00 222,00 223,00 211,00 219,00 220,00

5401 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesítettek átlagos száma (2015. márc.
1-től érvényes módszertan) (fő)
5601 Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(fő)

0,83

33,00

31,00

30,00

37,00

44,00

65,00

37,00

58,00

34,00

27,00

10,00

5,00

7,00

9,00

8,99

12,00

5,00

6,00

5,00

2,00

2,00

2,00

1,50
2,00

4,00

2,00

5701 Időskorúak járadékában részesülők évi átlagos
száma (fő)
5801 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (fő)
5901 Alanyi jogon megállapított
részesítettek átlagos száma (fő)

ápolási

díjban

6001 Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma
(pénzbeni, természetbeni) (fő)

2,00

6101 Adósságcsökkentési támogatásban részesültek
száma (természetbeni) (fő)
6201 Megváltozott munkaképességű
ellátásaiban részesülő férfiak száma (fő)

személyek

6301 Megváltozott munkaképességű
ellátásaiban részesülő nők száma (fő)

személyek

4,00

4,00

4,00

3,00

26,00

25,00

26,00

25,00

23,00

4,00

4,00

3,00

2,00

19,00

19,00

18,00

19,00

18,00
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