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

A település bemutatása 
 
Hédervár község Győr-Moson-Sopron megyében, a Mosonmagyaróvári kistérségben található. 

A település a Szigetközben Győr és Mosonmagyaróvár között félúton – az 1401. számú mellékútvonal 

mellett fekszik. A falu belterületén belüli közlekedési csomópont: a Győr–Mosonmagyaróvár, a Kimle–

Hédervár (M1-hez csatlakozással) és a Lipót–Dunaremete–Püski–Halászi útvonalak kereszteződése. A 

Szlovákia és Ausztria felől érkező kerékpárosok átvezető útjainak csomópontja a község. 

Ez a település volt a középkori Szigetköz egykori központja, a település története összefonódott a 

Héderváry család múltjával és a Szigetközt sújtó gyakori árvizekkel. 

1145-ben alapították, de a környék már a bronzkorban is lakott volt. A római korban a Mosoni-Duna mellett 

őrtornyok sokasága biztosította az Imperium Romanum védelmét, a limes őrtornyai 20-30 mérföldenként 

álltak, így a „Zsidó-dombon” is feltártak egyet 1961-ben. Itt ennek a vízzel körülvett dombnak a magaslatán 

találták meg a Héderváryak első várának helyét. Kézai Simon és a művéből merítő későbbi krónikaíróink 

Géza fejedelem idejére teszik a német, Hainburgból származó Volfer (Wolfger) és Héder (Hedirich, 

Hederich) lovagoknak Magyarországra történő bejövetelét. Volfer Küszin hegyét és környékét (Güssinget, a 

mai Németújvárt), míg Héder a Győr melletti Dunaszigetét (Szigetközt) kapta adományul. Az újabb 

kutatások megállapítása szerint azonban e két testvér II. Géza király uralkodásának idején telepedett le 

hazánkban. Ezt bizonyítja Volfernek az 1157. évi adománylevele is, amellyel Küszin hegyén Szűz Mária 

tiszteletére monostort alapított. 

 

Héder comes – A Héderváry család őse – eredményesen vette ki részét a trónviszályok kapcsán szerezhető 

birtokokból és címekből 1146-ban, mint ispán, 1150-1157 között II. Géza udvarbírója és 1162-ben III. István 

nádoraként szerepelt. Ebben az időben építhette fel a Héder várát. Várnagyát egy 1395-ben kelt oklevél 

„Castellanus magistri Johannis filii Hedrici de Hedrehuara” néven említi. A család egyik híres tagja az a 

Dezső, aki 1338-ban a havasalföldi hadjárat során ruhát cserélt, és megmentette Károly Róbert életét. 

Utódaik is magas tisztséget töltöttek be. Világi és egyházi méltóságok sorát adta a család az országnak, 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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János győri és László egri püspök a legmagasabb rangra emelkedetteket képviseli. A királyi tisztségviselők 

közül kiemelkedik Lőrinc, aki Zsigmond király utolsó nádora. 

A család hírhedt, híres leszármazottja Héderváry Kont István – aki a legendákban szabadságharcos és 

hősként szerepel –, részt vett a Luxemburgi Zsigmond királyunk elleni összeesküvésben. Kis Károlyt 

támogatta, ezért kétszáz társával együtt kivégezték 1393-ban. Emlékét őrzi a Kont fa. A család másik tagja, 

Héderváry János, győri püspök építtette a győri székesegyház melletti Héderváry kápolnát. 

A falu 1443-1529-ig, majd 1658-1886-ig mezővárosi rangot kapott. 

1891-ben Hédervár „kisközség” Győr vármegye tósziget-csilizközi járásában, 928 magyar lakossal, posta- és 

távíróhivatallal, postatakarékpénztárral. 

Gróf Khuen-Héderváry Károly – későbbi magyar miniszterelnök – 1874-ben kisebb átalakítást végeztetett a 

kastélyon belül, majd Möller István építész tervei alapján 1906-1907-ben átépítette a kastélyt. Ekkor készült 

a déli szárnyban a reprezentatív nagyterem, a Vadászterem, a szalonok sora a keleti szárnyban és a régi 

toronyban, valamint a korábbi helyén a ma is látható díszlépcső. A hagyomány szerint itt találtak először az 

országban burgonyabogarat. Emlékét ma egy szobor is őrzi. 

A II. világháború során a kastélyba először a német nagykövetség vette be magát, majd szovjet 

hadikórházként működtették. Később iskolaként üzemeltették. A felújított épület ma szálloda. 

1960-ban elhunyt a Hédervári gróf Khuen-Héderváry család utolsó tagja. 

 

A település bemutatása 
 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 lakónépesség 

2009 (fő) 
1180 

 fő 

2010 (fő) 
1177 

 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,7% 

2011 (fő) 1 195fő 

Lakónépesség számának változása (%) 101,5 % 

2012 (fő) 1 209 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 101,1 % 

2013 (fő) 1 207 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,8 % 

2014 (fő) n.a. 

Lakónépesség számának változása (%)  % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de máshol tartózkodási hellyel 
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
együttes száma. 
 
 
 
2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

állandó népesség száma 1.221 fő 

nő 
595 fő 

49 % 

férfi 
626 fő 

51 % 

0-2 évesek 
45 fő 

4 % 

0-14 éves nők 
95 fő 

8 % 

0-14 éves férfiak 
86 fő 

7 % 

15-17 éves nők 
15 fő 

1 % 

15-17 éves férfiak 
21 fő 

2 % 

18-54 éves nők 
286 fő 

23 % 

18-59 éves férfiak 
394 fő 

29 % 

60-64 éves nők 
39 fő 

3 % 

60-64 éves férfiak 
42 fő 

3 % 

65 év feletti nők 
100 fő 

8 % 

65 év feletti férfiak 
80 fő 

7 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 
területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó 
népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), 
vagy, hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 

2009  154  189 

2010  171 178  

2011  181 176  

2012  186 177  

2013  184 176  

2014  185  176 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
A hosszú távú demográfiai jövőképet leginkább meggyőzően és szemléletesen kifejező mutató az öregedési 
index, ami az időskorúaknak a gyermekkorúakhoz viszonyított arányát méri. A mutató folyamatosan 
emelkedik az elmúlt éveket figyelembe véve, és a jelenlegi korösszetételt tekintve, ez a tendencia a jövőben 
sem változik. Jelenleg már megszülettek azok a gyermekek, akik az elkövetkező tizenöt évben az aktív 
korúak körébe lépnek, létszámuk azonban jóval elmarad a jelenleg még aktív korú szülők nemzedékétől. 
Emelkedik az aktív korból az időskorba lépők száma. A tendencia eredményeként megváltozik az inaktív-
aktív népesség aránya és a munkaképes korú lakosság fokozatosan, elöregedik. Az öregedési indexben igen 
jelentősek a különbségek a férfiak és a nők között.  
 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

   

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2010  13  19  -6 

2011  28  20  +8 

2012  27  22  +5 

2013  27  21  +6 

2014  27   21  +6 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A KSH definíciója szerint: "a belföldi vándormozgalom a népesség országon belüli térbeli, földrajzi mozgását 
követi nyomon." Hiszen az egyes területeken a népesség száma nem csak a természetes népmozgalomból 
(születés, halálozás) adódóan változik, hanem a népesség vándorlása miatt is.  
A vándorlás mértéke elsődlegesen a népességszámra gyakorol hatást, de e mellett más demográfiai 
tényezőket is befolyásol. A vándorlások miatt változik a területek korösszetétele, hiszen a vándorlás az aktív 
korúak, ezen belül is a 20-39 éves korosztályt érinti. A KSH adatai szerint, az említett korcsoporton belül a 
20-29 év közöttieknél figyelhető meg a legmagasabb mobilitás, a korból adódó kötetlenség miatt, pl. még 
nincs lakása, gyermeke. Az aktív korúak elvándorlása hatással van más korcsoportokra is, hiszen ez által 
változik az aktív és inaktív csoportok egymáshoz való viszonya, változik az öregedési index is.  
Hédervár településen az elmúlt időszakot vizsgálva az odavándorlás volt a jellemző. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2010  8  4  4 

2011  9  8  1 

2012  12  13  -1 

2013  12  16  -4 

2014  14  15  -1 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

A KSH definíciója szerint: "az évleszületés és a halálozás különbözete." Azt mutatja meg, hogy adott évben, 

adott területen nőtt-e vagy csökkent a lakosság száma. Ez a folyamat évek óta csökkenést mutat, csökkenő 

születésszám mellett tovább csökkenő halálozási mutatókkal (elöregedés). Magyarországról – a környező 

országokhoz hasonlóan – elmondható, hogy hosszú évek óta folyamatosan fogy a népessége.  

Hédervár települést vizsgálva a népesség fogyása a jellemző, a halálozások száma magasabb, mint a 

születések száma.
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Értékeink, küldetésünk 
 
Célunk, hogy Hédervár olyan település legyen, ahol alapelvként érvényesül, hogy minden ember egyenlő. A 
közvetlen illetve közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se 
etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más okból fakadóan. A jogok 
érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását minden 
fórumon, intézményben és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzzük ki és elutasítjuk az ezzel 
ellentétes magatartást vagy intézkedést. 
 
 Alapelveink: 
 
Szolidaritás: A település minden lakójának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a 
hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, foglalkoztatási és 
érvényesülési lehetőségeit. Ennek érdekében a fennálló fizikai és információs akadályokat a 
rendelkezésünkre álló eszközökkel folyamatosan enyhíteni kívánjuk. 
 
Méltányos bánásmód: A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes 
létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást elősegítő 
intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási 
pozíciójának javulását, megőrzését és támogatjuk az erre irányuló kezdeményezéseket.  
 
A pozitív diszkrimináció lehetősége: Az EU lehetővé teszi a nemek szerinti eltérő bánásmód egyes formáit, 
ha annak célja kizárólag az, hogy kiküszöbölje a múltban elszenvedett hátrányos megkülönböztetés 
hatásait. A pozitív diszkrimináció csak egy lehetőség, amire az EU nem kötelezi a tagállamokat. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy hazánkban is egyre gyakrabban élnek a pozitív diszkrimináció eszközével, mert a 
diszkrimináció puszta tilalmánál többre van szükség az előítéletek leküzdéséhez. A pozitív diszkriminációt 
leggyakrabban a munkaerő-piaci érvényesülés és a közéletben való részvétel segítésére alkalmazzák. Ennek 
érdekében folyamatosan vizsgáljuk a pozitív diszkrimináció alkalmazásának lehetőségét. 
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Hédervár település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
  

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
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E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Az egyenlő bánásmód, a diszkrimináció tilalma az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. Bár az 1957- 
ben aláírt Római Szerződés még csupán a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódról rendelkezett a 
bérezésük tekintetében (Római Szerződés 119. cikke), de ezt követően az esélyegyenlőség biztosítására 
irányuló szabályozás fejlődésnek indult. Az egyenlő esélyek politikája szempontjából a Közösség története 
három erősen különböző időszakra bontható. 1957 és 1975 között a Közösség kizárólag az egyenlő 
munkáért egyenlő bér elvének biztosítására törekedett, akkor még kevés sikerrel. 
Erre irányul a Tanács 76/207/EGK irányelve (1976. február 9.) és az azt módosító 2002/73/EK irányelv 
(2002. szeptember 23.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, 
az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról. 
 
1975 és az 1980-as évek vége között fokozatosan a közösségi szociálpolitika legkidolgozottabb és 
legsikeresebb területévé vált az egyenlő bánásmód tagállami szabályainak harmonizálása, amely újabb és 
újabb területeken érezteti hatását.  
Ebben az időszakban született a Tanács 79/7/EGK irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, illetve a 
86/378/EGK irányelv (1986. július 24.) a férfiak és a nők közti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.  
 
Az 1980-as évek végétől napjainkig egyre markánsabban megjelenő esélyegyenlőségi koncepció túllép az 
egyenlő bánásmód garantálásán, és pozitív programokkal, valamint pozitív diszkriminációval igyekszik 
valódi esélyegyenlőséget biztosítani. Ekkor született többek között a Tanács 97/80/EK irányelve (1997. 
december 15.) a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről, a 
2000/43/EK irányelv (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, illetve a 2000/78/EK irányelv (2000. november 27.) a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról.  
 
Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az „Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség a 
kibővített Európai Unióban” című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta az érintett szervezeteket, 
szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az álláspontot, amely szerint kiemelkedően fontos 
mind az esélyegyenlőség, mind a diszkrimináció elleni küzdelem terén megvalósuló közösségi akciók 
kezdeményezése, beleértve az Európai Unió antidiszkriminációs jogalkotása hatásának maximalizálását 
 A diszkrimináció elleni fellépéssel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket a mindenki számára 
irányadó Esélyegyenlőségi Keretstratégia foglalta magába. Ennek nyomdokaiba lépett a 2007-től 2013-ig 
terjedő időszakra vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt, közösségi akcióprogramként megfogalmazott 
PROGRESS közösségi program.  
 
A keretdokumentumok mellett további jelentős szabályok születettek a témához kapcsolódóan 2004-et 
követően is.  
 
Magyarországon az Alaptörvény II. cikke deklarálja az élethez és az emberi méltósághoz való jogot és annak 
sérthetetlenségét: ”Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 
méltósághoz…” Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése szerint ”Magyarország az alapvető jogokat 
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai 
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vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja”.  
Ugyanezen cikk kimondja a nők és a férfiak egyenjogúságát, továbbá azt, hogy Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, illetve rendelkezik arról, hogy Magyarország 
külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.  
 
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. 

„ A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, 
különös figyelmet fordítva a 

  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

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

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,  

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  

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

 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásaira. 
 
Az Ebktv. az esélyegyenlőség előmozdítását elsősorban állami kötelezettségként ismeri el. A 31. § (1) 
bekezdése a települési önkormányzatok feladatául írja elő, hogy ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján, a helyi esélyegyenlőségi 
program keretében helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különösen a 
nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek 
csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell 
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által 
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók összhangjáról is.  
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének kiemelt szempontjait az Ebktv. 31. § (3) bekezdése, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. fejezete, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet tartalmazza. 
Az Ebktv. alapján figyelmet kell fordítani 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,  

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításához szükséges intézkedésekre,  

 az olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 
javítják foglalkoztatási esélyeiket. 
 A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, és az áttekintés 
alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  
Esélyegyenlőséggel kapcsolatos fontosabb fogalmak Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését 
jelenti – különösen az Ebktv. III. fejezetében meghatározottak szerint – a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a 
megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás (Ebktv. 7. § (1) bekezdés).  
Nem sérti ugyanakkor az egyenlő bánásmód követelményét – ha az Ebktv. eltérően nem rendelkezik – az 
olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a továbbiakban együtt: 
rendelkezés)  
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 amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozása a cél elérésére alkalmas és azzal arányos, 

 illetve amelynek az előző pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott 
jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van (Ebktv. 7. § (2) bekezdés) 
 
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai 
kisebbségekhez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti 
meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, 
szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási 
jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve 
határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a 
továbbiakban együtt: védett tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 
más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. (Ebktv. 8. 
§).  
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem 
minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés, amely a valamely 
védett tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban 
hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport 
volt, van vagy lenne (Ebktv. 9. §). Zaklatás az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű 
magatartás, amely az érintett személynek valamely védett tulajdonsásával függ össze, és célja vagy hatása 
valamely személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet 
kialakítása (Ebktv. 10. § (1) bek.).  
Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely valamely védett tulajdonságai alapján egyes 
személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy 
személyek csoportjától – anélkül, hogy azt a törvény kifejezetten megengedné – elkülönít (Ebktv. 10. §(2) 
bek.). Megtorlásnak pedig azt a magatartást tekintjük, amely az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel 
összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget (Ebktv. 10. § (3) bek). 
Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az előnyben részesítés, vagyis az a 
rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos értékelésén alapuló 
esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az törvényen vagy törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, és határozott időre vagy határozott feltétel 
bekövetkeztéig szól. E rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem 
zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését (Ebktv. 11. §).  
 
A fentiekben említetteken túl az esélyegyenlőségi program készítésének keretet adó további jelentősebb 

jogszabályok:  a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 24  a foglalkoztatásból és a 
foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 

42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló XXVI. tv. 2000. évi LX. törvény  a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény  a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  a 

nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 

1982. évi 10. törvényerejű rendelet  a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a 
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 

 a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról 
szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet  

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet  
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 a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók 
iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításairól szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 

2015.évi VIII. tv.: 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tőljelentős mértékben átalakul.  
Az átalakítás fő elemei: 

       Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. 

      Átalakul a finanszírozás rendszere 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szolgálja az állampolgári öngondoskodást, és erősíti az 
együttműködési készséget. 
 
A rendelet rövid bemutatása:  

 

A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és 
természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék az 
egyes ellátások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról és térítési díjairól. 

 

A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén 
kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden 
tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó 
jövedelemből tudjanak gondoskodni. 

A rendelet hatálya kiterjed a Hédervár község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a mindenkor hatályos a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott 
személyekre. 

Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak átmeneti 
segélyt, étkezést biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

Települési támogatás 

 

A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban 
életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell 
vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és 
lakhatási lehetőségeit. 

 

A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A 
természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 

A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, gondozási díj átvállalása, a gyermek tanulmányaival és a 
lakhatással összefüggő kiadások támogatása. 

A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult 
közvetlen költségeinek átvállalásával történhet. 

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől 
számított 30 napon belül elszámoltatható. 
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A települési támogatás formái: 

- a létfenntartási gondok enyhítése; 

- a lakhatás támogatása; 

- az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás; 

- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 

- a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás; 

- születési támogatás céljából nyújtható. 

 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan rászoruló 
háztartások részére nyújtható, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként. 

A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként a fűtési támogatás október 15 - április 15. 
napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra igényelhető. 

Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a polgármester jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési 
támogatást adhat kérelemre, vagy hivatalból egy háztartás esetében évi egy alkalommal legfeljebb 50.000,- 
Ft összegben. 

 

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes 
vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, 

- aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és 

- igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének 
költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%- át; 

- esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből 
biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át; 

Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható 
annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át. 

 

Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 %-a. A helyben 
szokásos, legolcsóbb temetési költség összege 200.000 forint. 

 

Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való 
tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a gyermek(ek) 
családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként 

- a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására; 

- a gyermek étkezési támogatására; 

- a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási költségére. 

A települési támogatás összege gyermekenként 6.000,-Ft. 

Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, a gyermek fogadásának előkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások fedezetére. 

A születési támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy a gyermek születésének időpontjában a 
kérelmező és a gyermek Héderváron lakóhellyel rendelkezzen, továbbá a kérelmezővel közös háztartásban 
az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
ötszörösét. 

A születési támogatás a gyermek egy éves koráig kérelmezhető. 

A születési támogatás gyermekenként egy alkalommal nyújtható, összege 30.000 Ft. 

 

Köztemetés 
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Az eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól 

- egészben mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 

- 50 %-ban mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kötött megállapodás alapján, e társulás által 
fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Családsegítő Szolgálat útján a következő 
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja: 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- idősek nappali ellátása (idősek klubja, idősek otthona, idősek gondozóháza), 

- hajléktalanok átmeneti ellátása, 

- hajléktalanok nappali ellátása, 

- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, 

- családsegítés és 

- gyermekjóléti szolgáltatás. 
 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek tervek, koncepciók 
elkészítését írják elő az önkormányzatok számára.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ értelmében a jegyző által elkészített, a következő 
évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek, 
amit a testület rendelet formájában hagy jóvá. 
 
Költségvetési koncepció:  
 
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 04.25-i ülésén tárgyalta a 2014. évi költségvetési 
koncepciót. 
A 2014. évi költségvetés koncepciója a 2013. évi költségvetés, a Magyarország helyi Önkormányzatairól 
szóló törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás új rendszerének kialakítása, 
az ún. sarkalatos törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása során a 
költségvetési rendelet tapasztalatai alapján került kialakításra.  
 
Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik.  
A koncepció összeállítása előtt át kellett tekinteni az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 
következő évi feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait és kiadásait. 
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Bevételek alakulása: 
Saját bevételek részét képezi:  
    Iparűzési adó  
    Építményadó 
    Telekadó 
   Magánszemélyek kommunális adója 
   Gépjárműadó 
   Környezetvédelmi bírság 
   Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 
   Közigazgatási bírság 
   Termőföld bérbeadásából származó SZJA 
   Talajterhelési díj 
   Étkezésekből, Ingatlanok bérleti díjából származó bevétel. 
 
A helyi önkormányzatok finanszírozása a feladatátrendezés következtében jelentősen átalakult, számos 
feladat esetében feladatfinanszírozás bevezetésére került sor a normatív támogatások egyes elemeinek 
megtartása mellett. Az állami hozzájárulások és támogatások a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása 
szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján valósulnak meg. 
Az Esélyegyenlőségi Program szempontjából releváns támogatások: 

 
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása 
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
Lakossági közműfejlesztés támogatása 
Bérpolitikai intézkedések támogatása 
Óvodáztatási támogatás 
Egyes közoktatási feladatok támogatása 
Jövedelempótló támogatások 
Szociális feladatok kiegészítő támogatása 
Közcélú foglalkoztatás támogatása  

 
Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi 
önkormányzati rendeletekben, a képviselő testületi határozatokban és a koncepciókban foglalt feladatokra. 
Figyelembe kell venni a már megkötött és a 2014. költségvetési évet is terhelőszerződéseket, valamint a 
Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket. 
A szociálpolitikai- pénzbeni és természetbeni- juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni 
azt a törekvést, hogy a segélyek reálértéket megőrizzük. E törekvést az is megalapozza, hogy minden évben 
jogszabály határozza meg az adott évre vonatkozó nyugdíjminimumot, melynek meghatározott százaléka 
több segélyezési forma alapja. 
Alapkövetelmény tehát a jogszabályoknak megfelelő segélyezési költségvetés készítése. 
2014. évre javasolt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz szükséges fedezet biztosítása. 
Javasolt továbbá a fizikai dolgozók, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruha biztosítása. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint a költségvetési rendeletnek 
tartalmaznia kell a létszámkeretet. 
 
Az intézményekben a csoportok számát a szükségletnek megfelelően az oktatási törvény iránymutatásai 
alapján a Képviselő-testület határozza meg. 
 
Támogatások: Amennyiben lehetőség adódik rá, a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadások 
között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2014. évi költségvetésben is javasolt meghatározott 
összeg elkülönítése a településen működő társadalmi szervezetek számára.  
 



 17 

Költségvetési koncepció prioritását képezi: 
  az intézmények folyamatos működésének biztosítása, pályázati lehetőségek maximális 

kihasználása. 
 együttműködés a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, gazdálkodókkal, kisebbségi 

önkormányzatokkal 
 falukép javítása, közterületek rendezettsége 
 országos és helyi védettségű épületek védelme 
 településmarketing és rendezvények 

 
 
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 
 
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.március 25-én nyilvános ülésen tárgyalta. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§(1) bekezdése előírja az Önkormányzatok számára, 
hogy az önkormányzati vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás 
biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. 
 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 
 

1. Vagyon értékesítése: A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírással, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel 
elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

2. Bérlet útján történő hasznosítás: A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban 
bérleti szerződés keretében teheti meg. Törekedni kell a minél rövidebb idejű kihasználatlanságra. 
A bérleti díjakat rendszeresen felül kell vizsgálni.A hátralékok behajtására a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni. 

3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti 

4. Kiemelkedő figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására 
5. Ravatalozó felújítása 
6. Óvoda intézményének napkollektoros rendszerrel való ellátása, melegvíz készítés céljából 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

1. Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújítása 
2. Útfelújítás 
3. Elavult belterületi szennyvízhálózat felújítása 
4. Játszóterek felújítása 
5. Uszoda építése 
6. Gyógyászati központ építése 
7. Kastélypark mint történeti kert turisztikai célú hasznosítása 
8. Önkormányzati intézmények energia hatékonyságának növelése 
9. Fűtéskorszerűsítés 
10. Kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználtsága  

 
Hédervár Község Önkormányzatának Gazdasági programja 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §.-a alapján a helyi 
önkormányzatoknak Gazdasági programot kell készítenie, melynek célja, hogy a Képviselő-testület a 
választási időszak alatt előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Az Önkormányzat a 
település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy 
elősegítse a Gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását. 
Az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit Gazdasági programban rögzíti. 
A Gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. 
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A Gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az 
Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, 
színvonalának javítását szolgálják. 
A Gazdasági program az alábbiak figyelembe vételével készült: 

- Képviselőtestület és a polgármester elképzelései, 

- Az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete 

- Az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által megfogalmazott 

elképzelések, igények, 

- A helyi esélyegyenlőség megvalósulása 
A Gazdasági programban említett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek figyelembe kell vennie 

egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészről a szükséges anyagi források 

megteremtését. 

Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami támogatások, 

adók), így szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, valamint az Önkormányzat sajátosságainak 

kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a Gazdasági programjában meghatározott feladatokat lehetőség 

szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

A Gazdasági program feladata számba venni a település kiinduló adottságait, valamint azokat a 

folyamatokat, amelyek a következő időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság mozgásterét, valamint 

ehhez képest rögzíteni a település által reálisan kitűzhető és kitűzendő célokat, követendő irányokat. 

Hédervár célja az, hogy egy élhető, hangulatos, értékőrző és értékteremtő, egyúttal modern, magas 

színvonalú szolgáltatásokat nyújtó, dinamikusan fejlődő település legyen.  

 

Hédervárt történelme, kulturális- valamint természeti értékei arra determinálják, hogy a turizmus legyen 

a település azon ágazata, mely meghatározza Hédervár jövőjét. Magyarország egyre népszerűbb turisztikai 

célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. Ezen igényeket úgy kell 

kielégíteni, hogy fenntartható módon fejlődjön a település, megőrizve kulturális, természeti értékeit, 

hagyományait, eredeti arculatát.  

A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.  

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

 fejleszteni kell a település turisztikai kínálatát, kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek 

turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek 

 turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.). 

 Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek 

minőségének javítása (pad, asztal, szeméttároló edény) 

 Az idegenvezetés új formáit be kell vezetni. (pl. több nyelvű audio guide készülék, rögzített 

magnetofon, okos telefonos alkalmazások, GPS-es helymeghatározások) 
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 Kulturális rendezvények számát és színvonalát növelni kell. Biztosítani kell azt, hogy a rendezvények 

időpontja, programja a megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön 

 Koordinálni kell a rendezvényeket a környező településekkel, hogy ne legyenek párhuzamos 

rendezvények, ugyanakkor az idelátogató turista mindig találjon valamit a környéken. 

 A környező turisztikában érdekelt településekkel (Lipót, Kimle, Mecsér, Ásványráró, Lébény stb.) 

közösen kell pályázni turisztikai fejlesztésekre, a HVS-nak megfelelő prioritásoknak megfelelően. 

 Fel kell tüntetni és folyamatosan frissíteni kell az önkormányzat honlapján a turisztikai 

lehetőségeket 

 

A kulturális és természeti értékek megőrzésével kapcsolatos feladatok 

Hédervár bővelkedik kulturális és természeti értékekben. Ezen értékek megőrzésére létre kell hozni a 

Települési Értéktár Bizottságot, amelynek feladata lesz ezen értékek nyilvántartásba vétele, népszerűsítése, 

valamint állagmegóvásuk felügyelete. 

 

Gazdasági program 

Hédervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági program megvalósítása érdekében 

kiemelt feladatának tekinti a kötelező feladatok ellátását, valamint a költségvetés bevételi forrásainak 

dinamikus, folyamatos bővítését. 

Az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó feladatok különösen az alábbiak: 

- helyi közutak és közterületek fenntartása 

- járdák, utak állapotának javítása 

-játszóterek állagának fenntartása 

-gondoskodás az óvodai, iskolai ellátásról, bölcsőde vagy családi napközi létrehozása 

- gondoskodás az egészségügyi alapellátásról 

- civil szervezetek működésének támogatása,  

-sport támogatása 

- köztemető fenntartás 

-akadálymentesítés a közterületeken 

- az önkéntes segítő munka támogatása 

 

Az önkormányzat a következő években fejlesztési feladatul tűzi ki: 

- Ravatalozó felújítása 

-Közterületek megszépítése 

-Óvoda felújítása 

- utak, járdák felújítása, építése 

- IKSZT létrehozása (integrált közösségi szolgáltató tér) 
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- Hédervár – Lipót települések kerékpárúttal való összekötése 

-Megújuló energiák nagyobb mértékű felhasználása 

-Önkormányzati vállalkozás/szociális szövetkezet létrehozása munkahely teremtési és bevétel 

növelési céllal. 

-Állami munkahelyteremtő programokban való aktív részvétel 

- A helyi vállalkozások összefogása, a reklám-marketing lehetőségek biztosítása Hédervár 

honlapján. 

- A település természeti kincseinek hatékony, környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő 

kihasználása 

- Infrastruktúra továbbfejlesztése (pl. szennyvíz elvezetés bűz problémáinak megoldása) 

- Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, meglévő hálózat fejlesztése 

 

Hédervár adópolitikájában támogatni kívánja a fiatal családok letelepedését, valamint a fenntartható 

fejlődést szolgáló turisztikai beruházásokat. 

A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az egyes 

közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket adott évben, 

illetve több év viszonylatában. A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó 

közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a közszolgáltatás biztosítása más módon nem 

lehetséges-e. 

Végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a Képviselő-testületnek döntéseivel, határozataival folyamatosan 

fent kell tartania az Önkormányzat, a Település működőképességet, gazdaságosságát, emellett igazodnia 

kell a jogszabályi változásokhoz. Végre kell hajtania minden, az előzőekben nem tárgyalt olyan intézkedést, 

amely Hédervár fejlődését elősegíti. 

  
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Mötv. 87.§-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy 
vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és jegyző államigazgatási és feladat- 
és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
 
A többcélú kistérségi társulásoknak Társulási Esélyegyenlőségi Programot volt szükséges elfogadniuk, amely 
tartalmazza a kistérséget alkotó települési önkormányzatok esélyegyenlőségi programjait, valamint azokat 
a problémákat és szükséges beavatkozásokat, melyek a társulás egészére érvényesek. E feladatok 
jellemzően a társulás által működtetett, vagy működtetendő közszolgáltatásokra vonatkoznak, mint például 
a célcsoportoknak a közösségi közlekedéshez, az egészségügyi alap- és szakszolgáltatásokhoz, valamint a 
közoktatási alap- és szakszolgáltatásokhoz történő hozzáférése. 
 
Hédervár a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a 
térség területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási 
helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához 
járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint 
emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. 
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-  Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahelyteremtési 

kezdeményezések támogatása.  

- Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése 

- Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása)  

- Közbiztonság, bűnmegelőzés 

 Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési 
tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek működése, azok szerepe, 
részvétele a különböző programokban. 

 
 

 

 

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

 

A helyi esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott „Módszertani 
Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához” című segédlet, az 
emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló rendelet és az érvényes Helyi Esélyegyenlőségi Program alapján 
készült. A helyzetelemzés a KSH és a TeIR adatbázis valamint az Önkormányzat adatain alapul. 
Az esélyegyenlőségre vonatkozóan külön nem állnak rendelkezésre kutatások, illetve kutatási adatok. 
A TeIR adatbázisa általában 2013.évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területeken eltérő 
lehet.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A fejlett országokban mélyszegénységen azt a jelenséget értjük, amikor valaki tartósan egy 
relatív szegénységi küszöb alatt, alapvető javakat és közszolgáltatásokat nélkülözve él, és kevés esélye van 
arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen. A mélyszegénységben élők jelentős hátrányokkal 
rendelkeznek az élet szinte minden (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) területén. 
 
Az egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők helyzetének és a roma népesség helyzetének fokozatos 
romlása. A mélyszegénységben élők, és a romák helyzetének vizsgálatakor figyelemmel kell lenni arra, hogy 
a két csoport egymástól nem teljes egészében független. A két csoport nagy része fedésben van egymással. 
Viszont nem minden mélyszegénységben élő személy roma, és nem minden roma, mélyszegénységben élő.  
Hédervár településen roma lakosság nem él. Hédervár nem minősül a mélyszegénység szempontjából 
hátrányos helyzetű településnek, ami azonban nem jelenti azt, hogy a településen a jelenség egyáltalán 
nincs jelen. 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) 
ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi 
kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.  
 
Azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőségi probléma a településen nincs. A szociális ellátórendszer a 
mélyszegénységben élők helyzetét megnyugtatóan kezeli. A település vezetése a törvényi előírások szerinti 
szolgáltatásokat hiánytalanul nyújtja 

 

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.  
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

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

 
15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 

2010 391 434 825 16 
4,1
% 

14 
3,2
% 

30 
3,6
% 

2011 352 436 788 12 
3,4
% 

9 
2,1
% 

21 
2,7
% 

2012 431 443 874 6 
1,4
% 

10 
2,3
% 

16 
1,8
% 

2013 423 446 869 6 
1,4
% 

9 
2,0
% 

15 
1,7
% 

2014 423 446 869 6 
1,4
% 

9 
2,0
% 

15 
1,7
% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeg%C3%A9nys%C3%A9gi_k%C3%BCsz%C3%B6b
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A nyilvántartott álláskeresők száma a településen nem mutat emelkedést. Mindkét nemet érinti. 2011-ben 
és 2012-ben a női álláskeresők száma a férfiak számához képest magasabb volt. 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

         2010 2011 2012 2013 2014 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő 25 21 13 19 7 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 1 2 0 

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

21-25 év  
fő 3 2 1 3 2 

% 12,0% 9,5% 7,7% 15,8% 28,6% 

26-30 év 
fő 3 5 2 0 0 

% 12,0% 23,8% 15,4% 0,0% 0,0% 

31-35 év 
fő 3 0 0 4 1 

% 12,0% 0,0% 0,0% 21,1% 14,3% 

36-40 év 
fő 3 5 3 0 1 

% 12,0% 23,8% 23,1% 0,0% 14,3% 

41-45 év 
fő 6 2 0 2 2 

% 24,0% 9,5% 0,0% 10,5% 28,6% 

46-50 év 
fő 3 1 2 1 0 

% 12,0% 4,8% 15,4% 5,3% 0,0% 

51-55 év 
fő 2 5 0 0 0 

% 8,0% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

56-60 év 
fő 2 1 4 7 0 

% 8,0% 4,8% 30,8% 36,8% 0,0% 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok rámutatnak arra, hogy az 
egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat 
szükséges tervezni. 
 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és 
aránya nemenként 
 

  
nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 

  nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2010 16 14 30 6 2 8 38 14 27 

2011 12 9 21 7 1 8 58 11 38 

2012 6 10 16 2 0 2 33 0 13 

2013 6 9 15 1 0 1 16 0 7 

2014 7 10 17 2 1 3 28 10 18 



 24 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Megállapítható, hogy a település vonatkozásában a tartós munkanélküliek aránya csökken, de a nők aránya 
magasabb ez esetben. 
 
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 
 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

  nő férfi összesen nő Férfi összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 

2010 80 110 190 1 1,3% 0 0,0% 1 0,5% 

2011 83 104 187 1 1,2% 0 0,0% 1 0,5% 

2012 92 108 200 0 0,0% 1 0,9% 1 0,5% 

2013 96 103 199 1 1,0% 1 1,0% 2 1,0% 

2014 89 101 190 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A pályakezdők helyzete a településen Győr és Mosonmagyaróvár közelsége, valamint az Ausztriai határ 
menti települések közelsége miatt kedvező. 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 
15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 
általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 n.a n.a. n.a. n.a. 387 432 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

Év 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség 

   Fő fő fő 

2010 30 0 8 

2011 21 0 6 

2012 16 0 6 

2013 15 0 0 

2014 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A településen az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők között a nyilvántartott álláskeresők száma 
alacsony szintet mutat. 
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3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 

elvégzők száma 

  fő Fő % 

2011 0 0 nem releváns 

2012 0 0 nem releváns 

2013 0 0 nem releváns 

2014 0 0 nem releváns 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
A  településen nincs általános iskolai felnőttképzés, ezért a jövőben célszerű felmérni az erre vonatkozó 
igényt és partnerek bevonásával megszervezni. 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2011 0 0  0  0 
nem 

releváns 

2012 0 0  0  0 
nem 

releváns 

2013 0 0  0  0 
nem 

releváns 

2014 0 0  0  0 
nem 

releváns 

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

Középfokú iskolai intézmény a településen nem működik. 

 

Bár folyamatosan emelkedik a nyilvántartott álláskeresők száma, az álláskeresők iskolai végzettségét 
tekintve viszont csökken a 8 általános iskolai végzettségnél alacsonyabb, illetve a 8 általános iskolával 
rendelkező álláskeresők száma. Ez egyrészt adódik a tankötelezettség szigorú betartásából másrészt a 
célcsoportokat érintő programok és képzések sikerességéből. 
 
 Az önkormányzat tervezi szociális szövetkezet, vagy önkormányzati kft létrehozását, ahol parkgondozás, 
közterület karbantartás, illetve mezőgazdasági munka területén tudna alacsony iskolai végzettségűek 
számára munkahelyet biztosítani. 

 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

 Az önkormányzat jelenleg is kapcsolódik közfoglalkoztatási programokhoz, és a jövőben is tervezi 
közmunkások alkalmazását, illetve támogatja a közmunkások képzéseken való részvételét. 

 
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.)  
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés, a mobilitás, és az információs tényezők a térségben megoldottak. 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

 Az önkormányzat alkalmaz diákmunkán tanulókat, és fogad önkéntes programban résztvevő fiatalokat. A 
jövőben tervezi olyan projektekben való részvételt, melyben a fiatalok a munkaerő piaccal 
ismerkedhetnek. 

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

és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

A jövőben pályázat útján egy IKSZT létesítését tervezi az önkormányzat. 

 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása  

 

A településen nem releváns. 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Foglalkoztatás területén a helyi többgyermekes édesanyák számára fontos lenne olyan munkahelyteremtő 
intézkedéseket támogatni, ahol rugalmas munkaidőben ez a csoport is munkavállalókká válhat. 

 

 

 

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

 

A fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeli szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat. 

 
 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2010 825 17 2,1% 

2011 788 20 2,5% 

2012 874 n.a. n.a. 

2013 869 n.a. n.a. 

2014 n.a. n.a. n.a. 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Elmondható a táblázat adatai alapján, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők nem megfelelő mértékben 
jutnak hozzá a támogatáshoz. 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

 

  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 

2010 30 16 53 

2011 21 15 71 

2012 16 5 31 

2013 15 6 40 

2014 n.a. 4 n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az álláskeresési járadékra jogosultak száma csökkenő tendenciát mutat az évek folyamán, ezzel együtt az 
álláskeresők száma is csökken. Elmondható, hogy a vizsgált időszak elején nagyobb mértékben vették 
igénybe a támogatást. 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

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

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a támogatást 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

  

2010 0  0    

2011 0  0    

2012 0  0    

2013 0  0    

2014 0  0    

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 
 
 
A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az 
aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy 
támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére 
nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe.  
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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. 
 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

db összes lakásállomány 
 

bérlakás állomány 
szociális 

lakásállomány 
egyéb lakáscélra használt 
nem lakáscélú ingatlanok 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2010 456 n.a n.a n.a n.a n.a  n.a n.a 

2011 456 n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

2012 455 n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

2013 455 n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

2014 n.a n.a. n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
 
3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2010 1 0 

2011 12 0 

2012 19 0 

2013 11 0 

2014 12 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg, ilyen a településen nem 
történt. 

 

a) bérlakás-állomány 

 
Ezen a területen mennyiségi és minőségi fejlesztésekre lenne szükség. Ezzel támogathatni lehetne a fiatal 
családokat, illetve az értelmiségiek (orvos, tanító) lakáshoz jutását. 

 

b) szociális lakhatás 

A településen nem releváns. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen nem releváns 
 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  
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A képviselő-testület szociális bizottsága feladatkörébe tartozik ennek vizsgálata. A településen hajléktalan 
személy nem él. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

A bérlakások felhasználása ezen a területen elsődleges megoldást kínál. 
 

f) eladósodottság  

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkályukat elveszítő vagy alacsony 
jövedelmű idős vagy több gyermekes családoknak. 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A településen a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megfelelő. 

 
 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Hédervár településen a telepek, szegregátumok elemzése nem releváns, nem található a településen ilyen 
jellegű terület. 

 

Szegregációval veszélyeztetett területek nem találhatók. 

 

 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2010 1 0 1 

2011 1 0 1 

2012 1 0 1 

2013 1 0 1 

2014 1 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A településen a gyermek és felnőtt háziorvosi ellátást egy orvos látja el. 
 
13.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2010 19 

2011 9 

2012 21 

2013 20 

2014 20 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma fontos mutató esélyegyenlőségi szempontból. 
Számukat tekintve hosszú távon állandónak mondható. 
 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  ápolási díjban részesítettek száma 

2010 2 

2011 2 

2012 1 

2013 2 

2014 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Ápolási díjra a négy év átlagát tekintve két fő jogosult.  Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy 
otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az alapellátáshoz való hozzáférés megoldott a településen. Szakellátás a településen nincs, 
Mosonmagyaróváron vehető igénybe a szakellátás. 

 

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

A Karolina Kórházzal együttműködve, évi rendszerességgel a településre kiszállva szűrőprogramokat 
biztosítanak a lakosság részére. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Mosonmagyaróváron illetve a Kistérségi Társulás keretein belül megoldott. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az óvodai konyha fejlesztésére pályázati források igénylése történik. Az egészséges táplálkozás figyelembe 
vétele, az alapanyag felhasználásnál is fontos szempont. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A helyi sportlétesítmények fejlesztése szükséges a településen. Az önkormányzat támogatni szeretné a 
sportoktatók településre történő kijárását, valamint a gyerekek eljutását a környékbeli 
sportlétesítményekbe illetve sportrendezvényekre. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Kistérségi szintű szolgáltatásnyújtások igénybe vehetőek.  

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

nyújtásakor 

Nem ismert ilyen jellegű megkülönböztetés. 
 

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

Nem ismert pozitív diszkrimináció. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

Civil szervezetek 

 Hédervári Községi Sportegyesület 

 Hédervári Kont Lovasegyesület 

 Hédervár Tűzoltó Egyesület 

 Hédervár Polgárőr Egyesület 

 Világvándor Alapítvány   

 

http://www.hedervar.hu/post/show/11/hedervar_se
http://www.hedervar.hu/post/show/12/kont_lovasegyesulet
http://www.hedervar.hu/post/show/14/tuzolto_egyesulet
http://www.hedervar.hu/post/show/15/polgarorseg
http://www.hedervar.hu/post/show/138/vilagvandor_alapitvany
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 Helyi csoportok 

 Nefelejcs Nyugdíjas Klub 

 Hédervári Asszonykórus 

 Kelet Lányai Hastánccsoport 

 Csellengők - Ifjúsági klub 

A jövő egyik fontos feladata egy integrált közösségi tér IKSZT kialakítása. 

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

A településen a nyugodt békés együttélés jellemző. 

 

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

Ez a tevékenység a helyi civil szervezetek szervezésében folyik, érdemes lenne a szolidáris 
megnyilvánulásokat összehangolni. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 
A településen nem releváns. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása. Ennek érdekében szociális szövetkezet vagy kft 
létrehozása. 

Fiatal családok számára a lakhatási problémák 
támogatása nem megoldott. 

Bérlakás állomány bővítése, korszerűsítése 

A háziorvosi ellátás keretében működik egy 
személyben a gyermekorvosi és felnőttorvosi 

ellátás. 

Gyermekorvosi szakrendelés biztosítása. 

Közösségi élet színtere széttagolt. IKSZT létrehozása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hedervar.hu/post/show/13/nyugdijas_klub
http://www.hedervar.hu/post/show/10/asszonykorus
http://www.hedervar.hu/post/show/16/kelet_lanyai
http://www.hedervar.hu/post/show/17/ifjusagi_klub
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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   

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

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

  
18 év alattiak 

száma a 
népességben 

Védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2010 231 0 n.a. 0 

2011 227 1 n.a. 1 

2012 216 1 n.a. 1 

2013 213 n.a n.a. n.a. 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - 
védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett 
fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be 
nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, 
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermekvédelemben érintett 
szakemberek gyakran eltérően értelmezik a veszélyeztetettség fogalmát és a mértékét is, ezért a 
helyzetelemzés szöveges részében javasolt mindezt részletesebben elemezni. 
 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2010 30 n.a.  n.a.  

2011 36 n.a.  n.a.  

2012 16 n.a.  n.a.  
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2013 13 n.a.  n.a.  

2014 n.a. n.a.  n.a.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem 
összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, 
amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2010 6 n.a. 19 n.a. 0 0 

2011 6 8 18 n.a. 0 0 

2012 6 3 16 n.a. 0 0 

2013 2 5 13 31 0 0 

2014 2 7 10 47 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
A mélyszegénységben élő személyek, családok gyakran megfelelő papírok, jövedelemigazolás vagy egyéb 
okok miatt nem jutnak hozzá szolgáltatásokhoz . 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen nem releváns. 
 
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 
A településen egy védőnő dolgozik főállásban.  

 

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

 

A településen a házi gyermekorvosi praxis nem betöltött, ez egy megoldatlan probléma. 

 

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

Az óvodába logopédus és gyógytornász is jár ki. Csoportos foglalkozásban részesülnek a gyerekek a 
fejlesztésben. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 



 35 

Kistérségi ellátás keretein belül. 

 

e) gyermekvédelem 

Kistérségi ellátás keretein belül. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Kistérségi ellátás keretein belül. 

 

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

A  hozzáférés megoldott, több ilyen jellegű foglalkozás közül választhatnak a helybéli lakosok, azonban a 
városokhoz képest hátrányos helyzete van a település lakosságának. 

 

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

Gyermekétkeztetés egyik problémája, hogy a szünidőben nincs étkeztetés iskolások és óvodások számára. 
Arra vonatkozóan nincs adat, hogy hány gyermek nem részesül megfelelő élelmezési ellátásban az 
intézményi szünetek időszakában. 

 

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

Nincs ilyen jellegű adat a településre vonatkozóan. 

 

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

Nincs ilyen jellegű adat a településre vonatkozóan. 

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
  

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2010 1 44 

2011 1 44 

2012 1 48 

2013 1 50 

2014 1 50 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A településen minden gyerek hozzájut a védőnői ellátáshoz. A leterheltség nem jelentős ezen a területen 
, jogszabály szerint egy védőnő 250 gyereket láthat el maximálisan. A településen élők ezért előnyös 
helyzetben vannak ezen a téren. A védőnői ellátáshoz biztosított a betegek számára a kellő időigény.  
 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

  

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott esetek száma  

2010 0 0 0 9137 

2011 0 0 0 8176 

2012 0 0 0 8757 

2013 0 0 0 8485 

2014 0 0 0 8487 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A településen a házi gyermekorvosi feladatokat a házorvos látja el. 
 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

 Bölcsődék száma 
Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 
Bölcsőde a településen nem működik. 
 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

 

  
Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 
száma 

Családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
 
Családi napközi a településen nem működik. 

 

 

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 

 
Településen nem releváns. 

 

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

 
Kistérségi ellátás keretein belül. 

 

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

 
Településen nem releváns. 
 

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

A településen egy iskola működik. 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Településen nem releváns. 
 
 
 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  2 

Óvodai férőhelyek száma  50 

Óvodai csoportok száma  2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  6.20-16.20 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()   

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  4  n.a. 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  4  n.a. 

Gyógypedagógusok létszáma  0  n.a. 

Dajka/gondozónő  2  n.a. 

Kisegítő személyzet  1  n.a. 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2010 46 2 50 1 11 0 

2011 44 2 50 1 11 0 

2012 39 2 50 1 16 0 

2013 41 2 50 1 18 0 

2014 41 2 50 1 16 0 

Forrás:  Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-6 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 

  fő fő fő fő % 

2011/2012 66 29 95 20 21 

2012/2013 54 30 84 18 21 

2013/2014 53 31 84 11 13 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási helyek 

száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2011/2012 4 2 6 0 0 0 0 

2012/2013 4 2 6 0 0 0 0 

2013/2014 4 2 6 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

 
 
A településen óvodai ellátásban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem vesz részt, és a 
közelmúltban nem is volt. 
A hátrányos helyzetű, a sajátos nevelésű igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek a csoportok teljes jogú tagjai voltak. Hátrányos megkülönböztetés nem érte őket. 
A hátrányos helyzetű gyermekek ingyen étkeztetésben részesülnek. 
A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek pedig 
a Szakértői véleményben foglalt számukra javasolt fejlesztéseket kapják.  
A fejlesztést utazó pedagógus látja el, illetve logopédus és egy fejlesztőpedagógiai szakvizsgát tett 
óvodapedagógus végzi. 
 
 

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

  Fő / % 

2011/2012 0 

2012/2013 0 

2013/2014 0 
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A hédervári önkormányzat a községben élő családok érdekeit képviselve fontosnak tartja, hogy a tanulók 
nevelésével-oktatásával kapcsolatban a következők érvényesüljenek: 

o a nevelést, oktatást megfelelő színvonalon biztosítsák részükre oly módon, hogy 
annak igénybevétele ne jelentsen számukra aránytalan terhet, 

o minden segítséget megkapjanak képességük, tehetségük kibontakoztatásához, 
személyiségük fejlesztéséhez, ismereteik folyamatos korszerűsítéséhez, 

ügyeikben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi tanuló érdekeinek 
mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számukra a legkedvezőbbet választva döntsenek . 
 
Jelenleg mindössze 80 gyermek jár az iskolába, 1-6. osztályig, mivel az iskola a Darnózseli Szigetköz Körzeti 
Általános Iskola Tagiskolájaként működik, és a 7-8. osztály átjár Darnózselibe. 
 Ez a körzetesítés érzékenyen érintette a héderváriakat. Sajnos az önkormányzatnak nincs beleszólása, hogy 
milyen pedagógusokat ad a körzeti iskola Hédervárnak. Így a körzetesítés óta az iskola oktatási és nevelési 
színvonala rohamosan romlik. A szülők már eleve nem ide íratják be gyermekeiket, hanem inkább utaztatják 
őket. Sajnos az iskola ebben a formában halálra van ítélve. A szülők ezt felismerve a szülői 
munkaközösségen keresztül egy kérdőívet töltöttek ki, ahol rangsorolniuk kellett, hogy a jövőben milyen 
iskolát szeretnének: állami, egyházi, vagy alapítványi fenntartásút. A kérdőívek alapján a szülők 84%-a az 
egyházi iskolát tette az első helyre. Második helyen az alapítványi fenntartás állt, míg az állami fenntartás a 
harmadik helyre szorult. Mivel az egyházi fenntartású intézmények közül a Piarista rend iskolái a 
legrégebbiek és a legmagasabb színvonalúak ezért első sorban az iskola problematikáját tekintve az egyházi 
átvétel lenne célszerű megoldás. 
 
 
 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nyári szünidő idején a szülők számára rendkívül 
megterhelő feladat a gyermekek elhelyezése. Piaci 
alapon is kevés szolgáltatás érhető el a településen, 
A leginkább rászoruló gyerekek e szolgáltatásokból 

nem részesedhetnek. 

Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése 
érdekében – rendkívül fontos lenne biztosítani a 

szociálisan rászoruló (halmozottan hátrányos 
helyzetű, mélyszegénységben élő, családjukat 
elveszítő, stb.) gyermekek részére az ingyenes 

táboroztatás lehetőségét 

Az iskola-egészségügyi feladat hatékonyabb ellátása 
érdekében a rendelővel nem rendelkező iskolákban 

szükséges a rendelők kialakítása, a jogszabályi 
működési minimumfeltételek szerinti felszerelése. 

A köznevelési intézményekkel együttműködve a 
hiányzó iskolaorvosi rendelők kialakítása és 
felszerelése, szintén évenkénti ütemezéssel, 

gyermekorvosi praxis. 

Iskola 7. 8. osztályának újraindítása Egyházi iskola megvalósításával 

 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 



 40 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 

Munkavállalási 
korúak száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2010 444 396 430 380 14 16 

2011 451 406 442 394 9 12 

2012 461 406 451 400 10 6 

2013 460 406 451 400 9 6 

2014 460 406 451 400 9 7 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott településen 
való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket 
a munkanélküliség. 

 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

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

 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

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

 

 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2010 1 44 44 

2011 1 44 44 

2012 1 48 48 

2013 1 50 50 

2014 1 50 50 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

 

 

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a 
kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő 
testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó 
intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a családok 
gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, 
ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
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Családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag kísérletet tesz, 
vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amellyel a másik fél felett hatalmat- testi, anyagi vagy jogi 
dominanciát tud gyakorolni. 

 

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

A településen anyaotthon illetve családok átmeneti otthona nem működik, azonban a térségi társulás 
keretein belül  igénybe vehető a szolgáltatás. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Hédervár község polgármestere Szabóné Németh Ágnes. A jegyzői feladatokat Veilandics Eszter jegyzőnő 
látja el, aki megszervezi és vezeti a Hivatal munkáját. A képviselő testület tagjai között 1 fő nő és 5 fő 
férfiből áll. 

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

kezdeményezések 

Mivel az Önkormányzat felé nem érkezett olyan panasz, ami indokolná a nőket érintő társadalmi problémák 
felszámolására irányuló kezdeményezések elindítását, így jelenleg efféle indítvány nincs folyamatban. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

kismamák és idős nők visszakapcsolódása a 
munkaerő világába 

tanfolyamok szervezése 

kevés álláslehetőség a lakókörnyezetben a 
kisgyermekek édesanyák részére 

ipari park kialakításával új munkahelyek teremtése 
a lakókörnyezeten belül 

 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsősorban gazdasági és 
foglalkoztatási szempontok vezérelték. Fokozatosan teret nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenlőség 
elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a már meglévő egyéb társadalmi 
egyenlőtlenségeket felszámolni. 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb a 
foglalkoztatásbeli diszkrimináció. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások 
területén elszenvedett diszkrimináció. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a 
létszámleépítéseknél és az elbocsátásoknál is gyakori. 

 

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

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

 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2010 125 160 285 

2011 127 164 291 
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2012 126 164 290 

2013 122 156 278 

2014 124 156 280 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

Egész Európát érintő demográfiai adottság, hogy az átlagos életkor növekszik, az egészségben eltöltött 
várható élettartam is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az európai társadalmak létszáma csökken. A 
családszerkezet módosul, kevesebb a gyerek, a fiatal és munkaképes fiatal. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A korcsoporton belül nincs regisztrált munkanélküli, nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban 278 fő részesül 
Héderváron. 

 

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

A nyugdíjasklub az idősek szabadidő eltöltésére szervez programokat. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A község Önkormányzatának nincs olyan adat a birtokában, ami az idősek foglalkoztatás területén 
elszenvedett hátrányos megkülönböztetést tartalmaz. 

 

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

 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az önkormányzat 
saját honlapot üzemeltet. A települési hírek és információk itt elérhetők. 
A településen működik háziorvosi praxis, biztosított az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
Szakrendelés és kórházi ellátás Mosonmagyaróváron és Győrben megoldott. 
 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 

  64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 

2010 171 0 0 

2011 181 0 0 

2012 186 0 0 

2013 184 0 0 

2014 184 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját 
otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: A) tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

Az időskorúak járadéka azon 62. életévét betöltött, illetve a reá irányuló nyugdíjkorhatárt betöltött 
személynek állapítható meg, akinek megélhetést biztosító jövedelme nincs 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, az önkormányzatok, 
valamint nem állami szervek és egyházak biztosítják. A települési önkormányzatok feladat ellátási 
kötelezettsége állandó lakosainak számától függően változik. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Kulturális programokat a községi civil szervezetek támogatják és szervezik. Közművelődési szempontból 
előnyös lenne a település számára az IKSZT létrehozása. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősebb korosztály számára komoly kihívás az információs társadalomban való helytállás. A település 
tervezi informatikai képzések szervezését idősek számára, az alap ismeretek megszerzése céljából. 

 

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

 

 

Az idősek egészségmegőrzését éves szűrőprogramok szervezésével is segíti az Önkormányzat.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A tájékozatlanság okozhatja, hogy egyes idős 
emberek nem jutnak idejében a megfelelő 

ellátáshoz. 

Ajánlott lenne egy összefoglaló tájékoztatót 
készíteni a szociális téren igénybe vehető 

támogatásokról, és azt olyan helyeken elhelyezni, 
ami könnyen elérhető az idősek számára, pl. az 

orvosi rendelőkben. 

Felügyelet hiánya, idősek otthona, illetve napközin 
otthona nincs a településen. 

Idősek otthonának, napközi otthonának létesítése. 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok számára megteremtődjön az 
esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén, a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és 
közlekedési eszközök használatán, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a 
kulturális és a társadalmi élet, valamint a sport és szórakozás területén. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2010 7 0 

2011 n.a. 0 

2012 55 0 

2013 51 0 

2014 50 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 

 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 
 

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

 
A sérült emberek munkavégzési kapacitása jelenleg nagyrészt kihasználatlan, mivel hazánkban a 
munkaképes korú fogyatékos személyek közül csak körülbelül minden tizedik dolgozik. Foglalkoztatási 
arányuk 9-10 %, míg az Európai Unióban 40%. Településünkön fogyatékkal élő személy 
közfoglalkoztatásban nem vesz részt, és idáig munkavégzés céljából nem is jelentkezett. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A község Önkormányzatának tulajdonában nincs olyan adat, amia fogyatékkal élő személyek foglalkoztatás 
területén elszenvedett hátrányos megkülönböztetésére vonatkozna. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A településen önálló életvitelt támogató programok nincsenek. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Fogyatékossági támogatásban az 1998. évi LXXXIV. tv alapján a településen senki sem részesül. A szociális 
rendelet alapján a nehéz anyagi helyzetre hivatkozva részesíthető támogatásban a fogyatékos személyek. 

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

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek nem minden esetben akadálymentesítettek. 

 

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

 

A település Hivatala, orvosi rendelője, nevelési intézményei részlegesen akadálymentesítettek. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Releváns információ nem áll rendelkezésre. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Nem megoldott. 

 

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

 
Fogyatékosok nappali intézménye nincs atelepülésen. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Az Önkormányzatnak nincs tudomása pozitív diszkriminációról. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az önkormányzati tulajdonú épületek 
akadálymentesítése még nem mindenütt 

megoldott. 

Törekvés az önkormányzati tulajdonú épületek 
minél szélesebb körű akadálymentesítésére. 

Buszmegállók akadálymentesítése nem megoldott. Akadálymentesítés. 

 
 

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 településen az említett önszerveződéseket a község civil szervezetei illetve alapítványai jelentik. 

 

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

Nem releváns a településen. 
 

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

 
Közös önkormányzati hivatal működik, Darnózseli, Kisbodak, Lipót, Dunaremete és Hédervár társulásával. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nem releváns. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nem releváns. 

 

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

 
Nem releváns. 
 
 

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 
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1.Foglalkoztatási problémák 1.Szociális szövetkezet, kft 

2.Lakhatási problémák 2.Bérlakás állomány felújítása, bővítése 

3.Gyermekorvos hiánya 3.Gyermekorvosi szakrendelés 

4.Közösségi élet színtere széttagolt 4. IKSZT létrehozása 

Gyermekek 
1. Iskolai egészségügy fejlesztése szükséges Gyermekorvosi praxis 

2.Iskola fejlesztése szükséges Egyházi iskola, 7. 8. osztály újraindulása 

Idősek 
1.Ellátások hiánya tájékozatlanság miatt 2.Tájékoztatások 

2.Idősfelügyelet nem megfelelő 2. Idősek napközi otthona 

Nők 

1.Munkanélküliség kismamák és idős nők 
munkába állása 

1.Tanfolyamok szervezése 

2.Kevés álláslehetőség a településen 2. Ipari park kialakítása 

Fogyatékkal 
élők 

1.Épületek akadálymentesítése nem 
megoldott 

1.Épületfelújítás, akadálymentesítés 

2.Buszmegállók, közterületek 
akadálymentesítése nem megoldott 

2.Akadálymentesítés 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1.Foglalkoztatási problémák Képviselő testület-Polgármester 

2.Lakhatási problémák Képviselő testület-Polgármester 

3.Gyermekorvos hiánya Képviselő testület-Polgármester 

4.Közösségi élet színtere széttagolt Képviselő testület-Polgármester 

Gyermekek 
1. Iskolai egészségügy fejlesztése szükséges Képviselő testület-Polgármester 

2.Iskola fejlesztése szükséges Képviselő testület-Polgármester 

Idősek 
1.Ellátások hiánya tájékozatlanság miatt Képviselő testület-Polgármester 

2.Idősfelügyelet nem megfelelő Képviselő testület-Polgármester 
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Nők 

1.Munkanélküliség kismamák és idős nők 
munkába állása 

Képviselő testület-Polgármester 

2.Kevés álláslehetőség a településen Képviselő testület-Polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

1.Épületek akadálymentesítése nem 
megoldott 

Képviselő testület-Polgármester 

2.Buszmegállók, közterületek 
akadálymentesítése nem megoldott 

Képviselő testület-Polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalom teljes jogú tagjai, dolgoznak és kultúrált 
körülmények között élnek. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők be tudjanak kapcsolódni a munka világába, 
gyermekeiknek megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészségét, a helyes életmódra történő nevelését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek megfelelő egészségügyi ellátására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a társadalmi odafigyelés megteremtését, és a negatív 
diszkrimináció mellőzését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők számára az akadálymentesítésre, a társadalom teljes jogú 
tagjakénti életszínvonaluk javítására. 
 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 1.Foglalkoztatási problémák 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élők településen történő foglalkoztatása korlátozott a 
létszámot tekintve. 

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

-célcsoport igényeinek feltérképezése –közcélú foglalkoztatás –szociális 
szövetkezet, kft létrehozása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-célcsoport igényeinek feltérképezése –közcélú foglalkoztatás –szociális 
szövetkezet, kft létrehozása 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 
 
 

Intézkedés címe: 2.Lakhatási problémák 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen a bérlakás állomány száma és minősége nem megfelelő 

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

-felújítások –lakásvásárlás –építés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-felújítások –lakásvásárlás –építés 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 
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Intézkedés címe: 3.Gyermekorvos hiánya 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen gyermekorvos nem praktizál 

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

-gyernekorvosi praxis kialakítása –iskolaorvosi szolgálat-szakrendelés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-gyernekorvosi praxis kialakítása –iskolaorvosi szolgálat-szakrendelés 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 
 

Intézkedés címe: 4.Közösségi élet színtere széttagolt 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen IKSZT létrehozása szükségessé vált, képzések helyéül szolgálhat, 
prevenciós és érzékenyítésre vonatkozó programok számára helyt adna. 

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

-IKSZT létrehozása –üzemeltetése –közös programok más településekkel 
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Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-IKSZT létrehozása –üzemeltetése –közös programok más településekkel 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 
 

Intézkedés címe: Iskolai egészségügy fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen gyerekorvosi praxis hiánya 

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

-gyermekorvosi praxis –gyermekorvosi rendelő –iskolaorvosi rendelő 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-gyermekorvosi praxis –gyermekorvosi rendelő –iskolaorvosi rendelő 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 

Intézkedés címe: Iskolai fejlesztése szükséges 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen a 7. és 8. osztály nem működik 

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

-egyházi fenntartású iskola –tantermek, taneszközök beruházása -
épületfejlesztés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-egyházi fenntartású iskola –tantermek, taneszközök beruházása -
épületfejlesztés 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 
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Intézkedés címe: Ellátások hiánya tájékozatlanság miatt 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen az információ áramlása nem megoldott. A hátrányos helyzetű és 
az idős lakosság nem minden esetben tájékozott a nekik járó ellátásokkal 
kapcsolatban. 

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

-prevenciós programok –rendezvények –megfelelő információáramlás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-prevenciós programok –rendezvények –megfelelő információáramlás 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 
 

Intézkedés címe: Idősfelügyelet nem megoldott 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nem működik idősek napközi otthona 

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

- megfelelő hely kialakítása –szakemberek felkutatása –napköziotthon 
üzemeltetése 
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Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

megfelelő hely kialakítása –szakemberek felkutatása –napköziotthon 
üzemeltetése 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 
 
 

Intézkedés címe: Munkanélküliség kismamák és idős nők munkába állása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen tanfolyamok szervezése a célcsoport számára nem megoldott. 
Számukra sokszor feltétele lenne a munkába állásnak ismereteik gyarapítása, 
frissítése. 

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

- igényfelmérés–szakemberek, oktatók felkutatása –tanfolyamok 
folyamatos szervezése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- igényfelmérés–szakemberek, oktatók felkutatása –tanfolyamok 
folyamatos szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 
 

Intézkedés címe: Kevés álláslehetőség a településen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen szükséges az álláshelyek számának növelése. 

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

- ipari park kialakítása –cégek letelepedése –foglalkoztatás hosszú távú 
növelése és fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- ipari park kialakítása –cégek letelepedése –foglalkoztatás hosszú távú 
növelése és fenntartása 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 
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Intézkedés címe: Épületek akadálymentesítése nem megoldott 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen önkormányzati épületei csak részben megoldottak 

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

- akadálymentesítés –felújítás –energetikai korszerüsítés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- akadálymentesítés –felújítás –energetikai korszerüsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 

 

Intézkedés címe: Közterületek akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen a közterületek minősége rossz, buszmegállók nem 
akadálymentesítettek. 

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

- akadálymentesítés –felújítás –útkarbantartás 
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Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- akadálymentesítés –felújítás –útkarbantartás 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, polgármester 

Partnerek - 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 31. 

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

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs 

Szükséges erőforrások anyagi erőforrás, támogatás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 
Foglalkoztatási 
problémák 

A mélyszegénységben 
élők településen 
történő 
foglalkoztatása 
korlátozott a 
létszámot tekintve. 

rövid táv:- 
tájékozottság növelése 
(8 hónap), közép táv: 
munkanélküliség 
csökkentése 1 év) 
hosszú táv:új 
munkahelyteremtés(1,5 
év) 

  

-célcsoport 
igényeinek 
feltérképezése –
közcélú 
foglalkoztatás –
szociális 
szövetkezet, kft 
létrehozása 

polgármester 2017.01.31. 

foglalkoztatottak 
száma, 
munkanélküliek 
számának 
csökkanése 

anyagi erőforrás 

szövetkezetek, 
kft-k gazdaságos 
működése 

2 
Lakhatási 
problémák 

A településen a 
bérlakás állomány 
száma és minősége 
nem megfelelő 

rövid táv: bérlakások 
szociális lakások 
felújítása (1 év), Közép 
táv:életkörülmények 
javítása (1,5 év),hosszú 
táv: értelmiségiek 
települéi befogadása (2 
éven túl) 

  
-felújítások –
lakásvásárlás –
építés 

polgármester 2016.09.30. 
lakónépesség 
száma, bérlakás 
állomány száma 

anyagi, pályázati 
folyamatos 
korszerűsítéssel, 
felújítással 

3 
Gyermekorvos 
hiánya 

A településen 
gyermekorvos nem 
praktizál 

rövid táv:gyerekek 
egészségi állapotának 
javítása(1 év) közép táv: 
gyernekorvosi praxis 
kialakítása(1,5 év) –
iskolaorvosi szolgálat-
szakrendelés (2 év) 

  

gyernekorvosi 
praxis kialakítása –
iskolaorvosi 
szolgálat-
szakrendelés 

polgármester 2016.12.31. 
gyermekbetegségek 
száma, ellátásban 
részesültek száma 

anyagi, személyi   

4 
Közösségi élet 
színtere széttagolt 

A településen IKSZT 
létrehozása 
szükségessé vált, 
képzések helyéül 
szolgálhat, prevenciós 
és érzékenyítésre 
vonatkozó programok 
számára helyt adna 

rövid táv:IKSZT 
létrehozása(1 év), 
Közép táv:prevenció(2 
év),hosszú táv: 
érzékenyítés (3 évnél 
több) 

  

IKSZT létrehozása 
–üzemeltetése –
közös programok 
más 
településekkel 

polgármester 2017.12.31. rendezvényszámok anyagi 

megvalósítás 
után 
fenntartható az 
üzemeltetése 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

1 
Iskolai egészségügy 
fejlesztése 

A településen 
gyerekorvosi praxis 
hiánya 

rövid táv: 
gyermekorvosi praxis 
létrehozása(1 év) közép 
táv:gyermekorvosi 
rendelő (1,5 év) hosszú 
táv :gyermekorvos 
részére önkormányzati 
lakás biztosítása (4 év) 

  

gyermekorvosi 
praxis –
gyermekorvosi 
rendelő –
iskolaorvosi 
rendelő 

polgármester 2016.09.01. 
ellátott betegek 
száma 

pénzügyi, 
humán, 
technikai 

fenntartható 

2 Iskoa fejlesztése 

A településen a 7. és 
8. osztály nem 
működik 

Rövid táv:egyházi 
fenntartású iskola(6 
hónap),Közép táv: 8-ik 
osztályig működjön (1 
év) hosszú táv: épület 
fejlesztés taneszköz 
fejlesztés (2 év) 

  

-egyházi 
fenntartású iskola 
–tantermek, 
taneszközök 
beruházása -
épületfejlesztés 

polgármester 2016.09.01. 
diákok száma, 
kompetencia 
tesztek 

humán, pénzügyi 
hosszú távon 
fenntartható 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Munkanélküliség, 
kismamák és idős 
nők munkába állása 

A településen 
tanfolyamok 
szervezése a 
célcsoport számára 
nem megoldott. 
Számukra sokszor 
feltétele lenne a 
munkába állásnak 
ismereteik 
gyarapítása, frissítése. 

rövid táv: tájékoztatás 
(8 hónap) Közép táv: 
oktatás szervezés (1,5 
éven belül) hosszú táv: 
foglalkoztatottság 
növelése (3 év) 

  

- igényfelmérés–
szakemberek, 
oktatók 
felkutatása –
tanfolyamok 
folyamatos 
szervezése 

polgármester 2018.01.31. 

tanfolyamon 
résztvevők száma, 
munkanélküliség 
csökkenése 
célcsoporton belül 

humán, 
pénzügyi, 
technikai 

  

2 

Kevés 
álláslehetőség a 
településen 

A településen 
szükséges az 
álláshelyek számának 
növelése. 

rövid táv: ipari part 
területi kialakítása (1 
év) közép táv: 
munkanélküliség 
csökkenése(2 év), 
helybeli foglalkoztatás 
megvalósítása(3 év9 

  

- ipari park 
kialakítása –cégek 
letelepedése –
foglalkoztatás 
hosszú távú 
növelése és 
fenntartása 

polgármester 2017.08.31. 

munkanélküliség 
csökkenése, 
helybeli 
foglalkoztatás 
megvalósítása 

anyagi, technikai 
hosszú távon 
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Ellátások hiánya 
tájékozatlanság 

A településen az 
információ áramlása 

rövid táv: prevenciós 
programok(8 hónap) –

  
prevenciós 
programok –

polgármester 2017.06.30. 
a rendelkezésre álló 
támogatások , 

humán, pénzügyi 
hosszú távon 
fenntartható 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

miatt nem megoldott. A 
hátrányos helyzetű és 
az idős lakosság nem 
minden esetben 
tájékozott a nekik járó 
ellátásokkal 
kapcsolatban. 

középtáv: 
rendezvények(1év) – 
hosszú táv: megfelelő 
információáramlás(2 
éven túl) 

rendezvények –
megfelelő 
információáramlás 

ellátások 
kihasználtságának 
növekedése 

2 
Idősfelügyelet nem 
megfelelő 

A településen nem 
működik idősek 
napközi otthona 

rövid táv: idősek 
napközi otthona 
számára helység 
kialakítása (1 év)Közép 
táv: napközi otthon 
működtetése (1,5 
év)Hosszú 
táv:szakemberek 
felkutatása (2 év) 

  

- megfelelő hely 
kialakítása –
szakemberek 
felkutatása –
napköziotthon 
üzemeltetése 

polgármester 2017.12.31. 
résztvevő idősek 
száma 

humán, pénzügyi fenntartható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Épületek 
akadálymentesítése 

A településen 
önkormányzati 
épületei csak részben 
megoldottak 

rövid táv: 
önkormányzati 
épületek 
akadálymentesítése(6 
hónap) Közép táv utak 
és buszmegállók 
karbantartása(1 év), 
hosszú táv: a 
energetikai 
korszerűsítés (2 év) 

  akadálymentesítés polgármester 2018.01.31. nincs pénzügyi fenntartható 

2 
Közterületek 
akadálymentesítése 

A településen a 
közterületek 
minősége rossz, 
buszmegállók nem 
akadálymentesítettek. 

rövid táv: 
önkormányzati 
épületek 
akadálymentesítése(6 
hónap) Közép táv utak 
és buszmegállók 
karbantartása(1 év), 
hosszú táv: a 
energetikai 
korszerűsítés (2 év) 

  

- 
akadálymentesítés 
–felújítás –
útkarbantartás 

polgármester 2017.12.31. nincs pénzügyi 
fenntartható 
hosszú távon 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

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

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

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

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

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

 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
Hédervár Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

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

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

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

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

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

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

 
 

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


