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

A település bemutatása
Fekvése:
A Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében
a Tapolcai medencében található Hegyesd község.
A kisközség a Tapolca-medence keleti peremén
Tapolcától kb.10 km-re, az Eger-patak mentén
található kis község. Nevét a határában magasodó,
kúp alakú, kialudt vulkánról, a 281 méter magas
„hegyes” hegyről kapta. A tanúhegy csúcsán még
látható az egykori vár kerek tornyának alapjai. A
hegy tetejéről belátható az egész Tapolca medence a
tanúhegyekkel, a Déli-Bakony, az Agár-tető, több
mint 5000 ha-os erdője, valamint a hegy aljában Hegyesd község. Hegyesd várának tetejéről
szétnézve nem tudunk betelni a panoráma adta változatos természeti képződményekkel. Lábunk
alatt megjelenik a történelem. F. Beudant világhírű francia geológus a világ tíz legszebb tája közé
sorolta e tájat, változatos kialudt vulkánjaival.
Szomszédos települések: Zalahaláp, Sáska, Diszel, Monostorapáti. A község megközelítése
közúton: Tapolcáról Veszprém irányában, Diszel után a 77-es főútról, a kereszteződésnél balra
fordulva érkezhetünk Hegyesd községbe. Tapolcáról Zalahaláp irányából is megközelíthető a
település. Veszprémből Nagyvázsony, Pula, Kapolcs, Monostorapáti után a 77-es számú főútról a
kereszteződésnél jobbra kanyarodva található Hegyesd község.
1

Költségvetési koncepció, Településképi rendelet, Helyi Építési Szabályzat, Településrendezési terv,
Településszerkezeti terv
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Hegyesd története:
Az időbeni behatárolás az első írásos dokumentum idejétől a
vár pusztulásáig és tovább élesének megszűnéséig terjed. A
vár egy feltűnően hegyes bazaltkúpon épült (281 méter) a
neve ebből következik: Hygusd, Hegusd, Hegesd, Hegyesd.
Szerpentinút vezetett fel a csúcson épült lakóépületekhez. A
vár helyzeténél fogva, csak gyalogság befogadására volt
alkalmas, lovasság a falai között nem tartózkodott. Falai
vékonyak és magasak voltak, nagyobb ágyuk elhelyezése
lehetetlen volt. A várat az Atyusz nemzetség építtette a
tatárjárás után, de még bizonyosan 1276 előtt, hiszen a
dinasztia ekkor hal ki. Hegyesd első írásos említése 1329-ből való, ekkor királyi vár, majd az
évszázadok során többször gazdát cserélt. 1525-ben Sárkány Ambrus országbíró (abban az időben
ez volt az egyik legnagyobb méltóság, ő volt az egyik zászlósúr) tulajdonában van, de ő 1526
augusztusában elesik a mohácsi síkon. A váracskának országos jelentősége akkor lesz, amikor
1561. április 17-én hajnalban a törökök egy rajtaütéssel elfoglalják, ezzel komoly rést ütve a
Zenggtől Karánsebesig húzódó, végvári vonalon. Az 1561. év eseményei napra pontosan
követhetők Ormányi Józsa sümegi várkapitány levelezéséből. A támadást az a Hamzsa bég
szervezte, aki korábban híres török vitéz volt, és akiről korábban Érd városát elnevezték, ennek
emlékét őrzi Budapesten a régi érdi út, ami mindmáig a Hamzsabégi út nevet viseli. A törökök azt a
parancsot kapták, hogy magyar ellentámadás esetén rombolják le a várat, ellenkező esetben viszont
erősítsék meg. A végvári erők összeszedéséhez azonban idő kellett, így a törökök erődítettek. A
régi, elavult kis lovagvárat – bár lehetőségeik korlátozottak voltak – megerősítették, valamint a vár
tövébe elkezdtek felépíteni egy kis palánkvárat, ahová szükség esetén komolyabb erőket is el
lehetett szállásolni. 1562. április 12-i támadás során sikerült a várat visszafoglalni, akkori
jelentőségét bizonyítja, hogy felsorakoztak a kor legkiválóbbjai, mint Magyar Bálint szigligeti,
Ormányi Józsa sümegi, Csoron János devecseri, Gyulaffy László csobánci, Búza Benedek
nagyvázsonyi, Török Ferenc pápai várkapitány. Nádasy Ferenc nádor Sárvárról ágyúkkal érkezett.
Végül a vár lakosságát kiéheztették, és kiszomjaztatták, így harc nélkül a törökök feladták magukat.
Salm Ekhard győri főkapitány a várat porrá lövette, a továbbiakban nem játszott szerepet a magyar
történelemben.
Hegyesd települést az 1759. október 19-én kelt telepítési szerződés alapján Eszterházy Pál
alapította, az általa hívott sváb telepesekkel. 9 család érkezett a Fekete erdő vidékéről földesúri
magán betelepítés eredményeként. A családok szerződésben leírtak szerint, 3 év adómentességet
kaptak és családonként 10 pozsonyi mérő földön gazdálkodhattak, kötelező volt házat építeniük
fából, téglából, kőből, melyhez segítséget kaptak. Sátormától 500 lépésnyire építették fel házaikat.
Cserébe igás és gyalog robottal, valamint 9-eddel és kisebb munkák elvégzésével tartoztak. A
svábokat a fegyelmezettség, szorgalom, mértéktartás, spórolás jellemezte. Katolikus
hétköznapjaikat az egyszerűség határozta meg. Az elnéptelenedett területekre hozták magukkal
mezőgazdasági ismereteiket.
1767-ben Mária Terézia megkérdezte a telepeseket terheikről, melyet 9 kérdés - 9 válaszként
ismerünk. A dokumentum aláíró közt találjuk a Ludvich Andrást, Pech Jánost, Ekpaur Jánost,
Adorján Pált, Mondl Pált, Tasner Jánost, kiknek leszármazottjai ma is a községben élnek. Azt is
mondhatjuk, hogy Hegyesd egy családfalu, rokoni szálakkal immár 260 éve kötődünk egymáshoz,
az 1762-től vezetett anyakönyvi adatok alapján bizonyítható. A hegyesdi svábok szoros kapcsolatot
ápoltak házasságkötések révén a sáskai és pulai svábokkal.
Hegyesd község végleges határait 1815-ben és 1824-ben rögzítették a levéltári dokumentumok
szerint.
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A mai község határában a történelem viszont több száz évre visszatekint. A község határában
valaha volt elpusztult, a török időkben elnéptelenedett falvak Bécs, Győr, Szalai, Kisalmád,
Felsőalmád melyek nevét ma már csak a dűlő nevek őrzik. A halastó területén római villa nyomai
tűnnek fel, mely a II-III. századra tehető. Az első „hegyesdi”, név szerint ismert leány Iulia Dubitata
Romolus, kinek síremlékét 1970-ben szántás közben fordította ki az ekevas. Kb. 210-220 közti
időszakban halt meg. Síremlékét 200 évvel később ismételten felhasználták. Ma keszthelyi Balaton
Múzeum kőtárában megtekinthető. A halastó rejtette a VI.-VII. századból való fazekas műhely
nyomait. Az ókeresztény szimbólumokkal bepecsételt cserépedényeket valószínűleg egyházi
szertartásokhoz használták fel. A Péter- hegyen Árpád-kori egyhajós, K-Ny tájolású, színes
freskókkal díszített templom nyomait tárták fel a régészek 1993-ban. Valószínűsíthető, hogy a török
megszállás alatt lőporraktárként hasznosították, és felrobbant.
Nevezetességei
Várrom: A Hegyesd legfőbb nevezetessége a várrom, amelynek megközelítése jó kirándulási
lehetőséget biztosít.
Szent János híd : 1791-1793. közt épült, barokk kétnyílású boltozatos kőhíd, építője Schracz Károly
sümegi kőműves mester. A szoborfülkében Szent János a hidak védőszentjének szobra található.
Műemlék.
Malom: Eger patak 32 km hosszúságában valaha több mint 30 gabonát őrlő és deszkát metsző
malom volt található. A hegyesdi Szamári malom messze híres volt, különleges szita szövetének
köszönhetően kiváló minőségű nullás lisztet állított elő. Az egykori tulajdonos apósának szamár
fogata volt, ezért lett a neve Szamaras vagy Szamári malom. Ma magántulajdon, borház.
Vashámor: Az első 1756-ban, a második 1780-ban létesült. Kb. 1801-ig működtek, nyersvas
kereskedelmi áruvá történő átalakítása történt. Szerszámok, szögek, hordó abroncs készült. Az itt
gyártott termékek minőségéről vall egy levél, melyben a kismartoni szegkovácsok nagyon meg
voltak elégedve a hegyesdi termékekkel.
Víztározó: Az 1964. évi árvíz után árvízvédelmi céllal épült 1965-1966-ban. Tervezője Kaliczka
László. Itt alkalmazták először R. Kiss Ferenc által feltalált KDT betonelemes mederburkolatot.
1967-től halastóként is funkcionál.
Templom: Hegyesd lakossága vallási hovatartozását illetően római katolikus vallású, 1990-ben újult
meg a templom épülete. A múlt század első felében Monostorapátira jártak át a hívek misére, majd
1956-tól a helyi általános iskola épülete adott otthont a vallásukat gyakorlóknak. Az oktatás 1973ban megszűnt. 1991-ben az iskola tanterme került átépítésre és felszentelésre, átépülését követően
már külső megjelenésében is templom lett.
Erzsébet szobor: Lesenyei Márta szobrászművész alkotása (1991.) Templom.
Helytörténeti gyűjtemény: A polgármesteri hivatal tetőterében a falu múltját őrzi. Megtalálhatók
régi mezőgazdasági eszközök, bútorok, háztartási eszközök: fateknő, tejes kanna, szita. Itt található
a valaha volt kisbíró dobja is.
Árpád szobor- Árpád park: a szobor Tóth József alkotása. A parkban elültetett 7 hársfa a honfoglaló
törzseket szimbolizálja.
Hálaadó kőkeresztek:
Hegyesdi elágazó- állítatta: Gyenge család. Falu központjában az egykori bolttal szemben.
Kishegyesdi elágazó - Hegyesd és Monostorapáti kibékülésének emlékére 1920-as évek. Felsőmező. Temető- Mindenki keresztje.
Horgásztó: Hegyesdi Horgász Egyesület kezelésében, a felhagyott dolomit bánya helyén.
Hegyesd lakossága vallási hovatartozását illetően római katolikus vallású, 1990-ben újult meg a
templom épülete. A múlt század első felében Monostorapátira jártak át a hívek misére, majd a 60-as
években a helyi általános iskola épülete adott otthont a vallásukat gyakorlóknak, amely átépülését
követően már külső megjelenésében is templom lett. A település központjában található még egy
kis domb tetején a harangláb, amelyből a harang átkerült a templom kis tornyába. A haranglábban
helyi felajánlású képek találhatóan, mely tavasztól őszig bárki számára megtekinthető.
A falu határában három műemlék (keresztek) találhatóak és egy a falu központjában. Műemléknek
számít a Nepomuki Szent Jánosról elnevezett, a falu megközelítését biztosító, az Eger-patakon
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átívelő híd és a rajta elhelyezett szobor. Temető a falu lakóházaitól elkülönített és az Önkormányzat
által fenntartott, gondozott terület. A temető előtti parkban Árpád szobor felállításra és hét fa
elültetésre került sor a hét vezért jelképezve.
Infrastruktúra
A község közműellátottsága teljesen kiépített. A község ivóvízzel, vezetékes gázhálózattal, illetve
szennyvízcsatorna hálózattal is rendelkezik. Hegyesden épült meg a szennyvíztisztító telep is,
amely több község szennyvízét fogadja. A villamos energia ellátottság 100 %-os. A hírközlő
hálózat, telekommunikáció kiépített, így a telefon és az internet hozzáférési lehetőség is adott, a
mobil hálózatok is már évek óta működnek.
Gazdasága
Míg a múlt század első felében mintegy 350 fő a lakosság száma, mára már alig a fele 149 fő.
Akkor a földművelés és az állattenyésztés jelentette a megélhetést. A 70-es években az urbanizáció
következtében a fiatalok a környező városokban (Tapolca, Ajka, Veszprém, Balatonfüred) vállaltak
munkát és ott telepedtek le, (építkeztek vagy vásároltak házat.) Jelenleg a mezőgazdasági
tevékenységet őstermelők végzik, az áruféleségeket a környező piacokon értékesítik. Már több mint
húsz évvel ezelőtt megindult a biogazdálkodás a falu határában, termékeiket és a gazdálkodásukat
próbálják minél szélesebb körben népszerűsíteni. A település gazdasági helyzetét befolyásoló
tényezőket tekintve elmondható, hogy a helyi vállalkozások száma csökkenő tendenciát mutat és az
őstermelők száma is kevesebb, ennek okai: elöregedő lakosság, elhalálozás, illetve a gazdasági
válság valamint a mezőgazdasági munkákat befolyásoló szélsőséges időjárás. A községben nincs
kereskedelmi és vendéglátó egység.
Demográfia
Az esélyegyenlőségi program készítését segítő statisztikai adatok mutatják a település demográfiai
helyzetét. A lakónépesség 2012-től kezdődően csökkent a legalacsonabb létszámadat 2017-ben volt.
A lakónépesség fogyásának oka egyrészt település lakosságának elhalálozása, amely meghaladja a
születések számát, valamint a fiatalok elvándorlása nagyobb városokba.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

162

bázis év

2013
2014
2015

158
146
152

97,5%
92,4%
104,1%

2016

150

98,7%

2017
149
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

99,3%
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak Nők
Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

83

85

10
5
46
4
18

11
4
42
5
23

Összesen
(TS 0301)
168
2
21
9
88
9
41

Férfiak
(TS 0303)
49,40%

Nők
(TS 0304)
50,60%
1,19%

5,95%
2,98%
27,38%
2,38%
10,71%

6,55%
2,38%
25,00%
2,98%
13,69%
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Az állandó népesség életkori megoszlását tekintve a legnagyobb része nők és férfiak esetében
egyaránt az aktív korúk csoportjába tartozik - a 18-59 évesek - mely magába foglalja a még a
közép- és felsőoktatási intézményben tanuló diákokat is. A 65 év felettiek aránya férfiaknál 22% és
a nők estében 25%.A 0-14 éves koroszályban lévők arány félfiakat tekintve 12%, a nők arány 13 %.
Az állandó népességben a különböző koroszályok arányát vizsgálva jól látható, hogy a női lakosság
nagyobb számban található a településen, ugyanakkor az aktív korúak között a táblázatban jól
látható, hogy a férfi lakosság száma nagyobb 4 fővel, mely arányát tekintve 55%. A 65 év feletti
lakosságnál a nők száma nagyobb 5 fővel, arányát tekintve az állandó lakosság 27%-a.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

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

Öregedési index (%)
(TS 0401)

2012

46

30

153,33%

29
27
24
21
23

158,62%
166,67%
179,17%
195,24%
173,91%

2013
46
2014
45
2015
43
2016
41
2017
40
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az táblázatban és az árbán is látható, hogy Hegyesd községben 2012-től 2016-ig folyamatos
emelkedés látható az öregedési index alapján, amelyból adódik, hogy a 65 év feletti álladó lakosok
száma egyre nagyobb mértékben meghaladta a 0-14 éves korú állandó lakosok számát. Kis mértékű
kedvezőbb arány 2017-ben látható, amelyet a 0-14 éves korú állandó lakosok számának növekedése
ereményezett. A mutatók alapján a települést az elöregedés jellemzi.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

5

3

2

10,8

3
7
11
8
1

0
-5
-3
-3
11

-27,62
-17,14
-17,86
n.a.

2013
3
2014
2
2015
8
2016
5
2017
12
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A településen 2012-ben még pozitív jellegű adatok láthatóak amikor az odavándorlások száma
meghaladta az elvándorlások számát, mely 2014-ben megfordult egészen 2016-ig az elvándorlások
száma meghaladta az odavándorlások számát. 2017-ben már az elvándorlások száma volt a
magasabb az odavándorlások számához képest, mely a település jövőjét tekintve kedvező.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2012

2

5

-3

2
2
6
4
4

-1
-1
-4
-3
-3

2013
1
2014
1
2015
2
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakosság szám csökkenését befolyásoló legnagyobb tényező a természetes szapododás. 2012-től
2014-ig csökkent a mutató, majd 2015-ben már jóval nagyobb mértékben meghaladta az
elhalálozások száma az éleve születések számát, mely 2016-ban és 2017-ben is folytatódott. A
természetes szapododás mélypontja 2015-ben volt, de még az utána következő két évben sem
mutatott pozitív eredményt. A születések száma még mindig alacsonyabb az elhalálozások
számához képest, amely a község elöregedéséből adódik.
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Értékeink, küldetésünk
A település esélyegyenlőségi programját Magyarország Alaptörvényének II. cikkében leírt eszme
alapján készítettük el, miszerint „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az
élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg”. A
helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével célunk, hogy a településen élő gyermekek, idősek,
nők, mélyszegénységben élők, fogyatékkal élők esélyegyelőségét biztosítsuk, valamint az egyenlő
bánásmód feltételeit megteremtsük. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor figyelembe
vettük Magyarország Alaptörvényének XV. Cikkében megfogalmazott értékeket, „(2)
Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín,
nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
A Program elkészítése során figyeltünk arra, hogy az előforduló lakhatási szegregációt és oktatási
kirekesztődést felszámoljuk. Törekszünk a hátrányos helyzetű csoportok képzettségi és
foglalkoztatottsági szintjének növelésére, azon okból, hogy az itt élők minél nagyobb eséllyel
legyenek jelen a munkaerőpiacon. Elősegítjük a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Hegyesd 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.
➢ Az óvodás és bölcsődés korú gyermekek helyzetelemzés során feltárt problémáik, a
hátrányos helyzet – köznevelési intézmények hiánya – érdekében együttműködik a környező
települések önkormányzataival.
➢ A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
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A HEP IT célja

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkafolyamatokat
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
▪ a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az EU 2020 stratégia
Az Európa 2020, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatival
beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem
csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott
megszüntetni, az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja
megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU
egészének teljesítenie kell két területen is. Az oktatásban az arányt 10% alá kell csökkenteni. A
szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban vagy kirekesztve élnek, vagy akikre mindez
reális veszélyt jelent.
Nemzeti Reform Program
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a
stabilitás/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok
rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan
kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A
dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy
ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi
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célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és
intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című
dokumentumokban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében
megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a
szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete,
hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes
célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel a többi a társadalmi felzárkózás
szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatás-politikára, a
vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
E stratégia szükségességét az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését,
javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyermekre kiterjed. A Nemzeti Stratégia
másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a
társadalom közös távlati érdeke.
Roma Integrációs Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integrációs Évtizede Program Stratégia
Tervről szóló 68/2007. (VI.28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket.
A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az
egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén
határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, ezekhez rendelt mutatókat,
továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség
megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és
intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési
tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre.
Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására. Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek
munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. Mindezek megvalósulását
támogatnia kell a helyi képviselő-testület által hozott döntéseknek. A helyi esélyegyenlőségi
program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Költségvetési koncepció
Hegyesd Község Önkormányzata a költségvetését a takarékosság jegyében készíti el. A kiadási
oldalon igyekszik a költségeket csökkenteni, a bevételeket pedig növelni. A község fő bevételei a
helyi iparűzési adóból és a gépjárműadóból származik.
Gazdasági program
A település gazdasági programja elkészítésének fő célja, hogy egységes, meghatározott célrendszer
szerint működjön. Cél, a település biztonságos működtetése, fejlesztési célok elérése, a takarékos
gazdálkodás elősegítése, különböző megoldások keresése. Fontos az anyagi források minél nagyobb
kihasználása. Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a gazdasági programjában meghatározott
célkitűzéseket hitelfelvétel nélkül és minél több pályázati források felkutatásával, annak
bevonásával valósítsa meg. A községben a vállalkozások száma egyre kevesebb, ezért olyan
területeket kell keresni, ahol a település megtalálhatja saját arculatát. Településünk földrajzi
helyzete, a falu szépsége sok idegent vonz községünkbe. Egyik ilyen megoldás lehetne az
idegenforgalom fellendítése, a turisztikai látványosságok bemutatása. A turisztika
munkahelyteremtő képessége is jelentős lehetne pl: falusi szálláshelyek, helyben termelt és
feldolgozott termékek értékesítésével. Turisztikai kiadványokkal is lehetne népszerűsíteni
községünket (prospektusok, térképek) készítésével. Nem elhanyagolható szempont, olyan
rendezvények szervezése, ahol a látogatók megismerkedhetnek a község látványosságaival. Túra
útvonalak kijelölése, szervezése is fontos szempont lehet. Mindezeket a honlapon is szerepeltetni
kell.
Településfejlesztési terv
Az Önkormányzat településfejlesztési politikájának legfőbb célja, hogy csak olyan fejlesztéseket
vállaljon, amelyeket meg is tud valósítani, nem utolsósorban finanszírozni is tudja. A fejlesztési
tervekből azok valósuljanak meg, amelyek a település fejlődését segítik, a település jövőjét
szolgálják. Ennek érdekében be kell vonni a falu lakosságát, a helyi vállalkozókat és a civil
szervezeteket. A településfejlesztés során a község előtérbe helyezi azokat a fejlesztéseket, melyek
a település esélyegyenlőségét növeli.
Hegyesd Község Önkormányzata a következő
településfejlesztési célokat tűzte ki: A temető rendbetétele, a temető kerítésének megerősítése,
csapadékvíz-árkok rendbetétele, felújítása, utak felújítása, túra útvonalak murvázása.
Településrendezési terv
A településrendezési terv kezeli a település fejlesztés és a környezeti állapot egymásra épülő
szerves viszonyát, annak megőrzését és javítását. Elősegíti a minőségi környezet kialakulását.
Településképi Arculati Kézikönyv
Kézikönyvünk segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az
útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek
tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, a település képéhez
illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább, ezáltal csatlakozik Hegyesd közösségéhez. Célja a település
karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a valódi szabadság megismertetése.
A ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival és a településsel. Valódi
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és
békében élnek egymással.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Hegyesd Tapolca Járásban található. Hegyesd tagja a 33 település társulásával létrejött Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulásának. (2013. július 1-től a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásnak). A település e társulás keretén belül látja el a házi segítségnyújtás, szociális
étkeztetést, családsegítést, gyermekjóléti feladatokat.
Civil szervezetek a településen:
1. „Hegyesdért” Közalapítvány
A közalapítvány alapvető célja: A közalapítványt az alapító Hegyesd község fejlődésének
elősegítése céljából hozta létre:
- gyermek- és ifjúság megfelelő irányú fejlődésének elősegítése
- önkormányzat feladatát képező egészségügyi ellátás javítására
- oktatás, átképzés, kultúra személyi - tárgyi feltételeinek javítása
- Hegyesd vár állagmegóvása, rekonstrukciója
- helyi védelem alá helyezett területek karbantartása
- a községben lévő műemlékek, helyi védelem alatt álló ingatlanok felújítása, állagmegóvása
- polgárőrség támogatása
- ifjúsági- és diáksport, valamint a szabadidősport lehetőségének elősegítése
- idősek támogatása, szociális feladatok ellátása
2. Hegyesdi Horgász Egyesület
Az egyesület célkitűzése: Az egyesület tagjai olyan sporthorgászok, akik valamennyien a
műkedvelő szinten a horgászat kedvelői. Alapvető céljuk:
- Az azonos érdeklődésű sporthorgászok egyesületbe szervezése,
- A hegyesdi tónak, környezetének kulturált kialakítása, annak fenntartása.
- A hegyesdi tavon az érdeklődő gyermekek részére bemutatókat, oktatást tartanak.
- A horgászat kultúrájának etikájának propagálása, ajánlása Hegyesd község népszerűsítése
- A környezet, az élővizek, növény
- és állatvilág, a halak védelme
- Rendezvények, bemutatók, ismeretterjesztő előadások szervezése
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), TEIR – Az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a helyi Önkormányzat
adatbázisa szolgálta. Leginkább a helyi adatgyűjtés eredményeire, a TeIR adatbázisára
támaszkodhattunk. A TeIR adatbázisa általában 2016-évig tartalmazza az adatokat. Ott, ahol volt
saját információ, a 2017-es adatokkal ki lehetett bővíteni az egyes táblázatokat. Szükség volt más
források felkutatására is. Az adatok begyűjtésében sok segítséget kaptunk a helyi Önkormányzat
szociális ügyintézőjétől, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás munkatársától, a
háziorvostól, védőnőtől és a falugondnokt
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Mélyszegénység fogalma a XX. század második felében jelent meg először. Vonatkozhat emberre
vagy embercsoportra. A mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a roma származású
lakosokkal, de ez nem valóságos tény. Ha egy ember vagy embercsoport tartósan a létminimum
alatt él, ha nincs esélye ebből a helyzetből kiemelkednie, akkor mélyszegénységről beszélünk. A
mélyszegénység okai lehetnek: társadalmi, gazdasági hátrányok, iskolai végzettség vagy éppen a
foglalkoztatottság hiánya. Ezek együttesen vezetnek a mélyszegénység kialakulásához.
Magyarországon mintegy 1,2 millióan élnek mélyszegénységben. A roma lakosság legnagyobb
többsége ez utóbbihoz tartozik.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdése
értelmében a jövedelem: az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó
megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni. Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek különkülön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak
az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely
az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott
gépjármű.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4.§-a értelmében jövedelem: az a
személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott belföldről
vagy külföldről származó vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori
legkisebb munkabér összegét: rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban
keletkezett jövedelem.
Hegyesd községre vonatkoztatva nem készült felmérés a mélyszegénységben élők számáról.
Az Szt. 33. §-ában foglaltak szerint: (1)Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak
ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek, a)aki munkaképességét
legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg
az 50%.os mértéket, vagy b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy hatást gyakorol arra,
hogy a helyi lakosok megélhetésüket, anyagi boldogulásukat megtalálják a településen. c) aki
fogyatékossági támogatásban részesül a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt:
egészségkárosodott személy, vagy d) akinek esetében a munkanélküli-járadék , álláskeresési
járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (továbbiakban együtt:álláskeresési támogatás)
folyósítási időtartama lejárt, vagy e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását
keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a
keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
vagy f) aki az aktív korúak iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási
szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy g)
akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék,
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a rehabilitációs járadék,a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott
munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az
özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52 §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg és közvetlenül
a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs
hatósággal legalább három hónapig együttműködött., feltéve, hogy saját maga és családjának
megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenysége nem folytat.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90 %át és vagyona nincsen.
A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Törvény (továbbiakban
Gyvt.)67/A§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz: (1) Hátrányos helyzetű az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: (2) A szülő vagy a családba fogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül
nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról- önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható,
hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik, (3) Szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha
a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, (4) A gyermek elégtelen
lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre
vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben
vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között
él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
1. az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő
fennáll.
2. a nevelésbe vett gyermek,
3. az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
Településünkön sem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, sem hátrányos helyzetű gyermek
nincs. Községünkben a mélyszegénységben élők aránya a lakónépességhez viszonyítva kb. 3 %.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP-ben található táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a
Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos
adatokkal is.
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
(fő)
álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

2012
56
54
110
2013
55
56
111
2014
54
55
109
2015
53
55
108
2016
55
51
106
2017
57
54
111
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi

Nő

Összesen

Fő

%

Fő

%

Fő

%

3,5
3
3,75
3
1
0,75

6,3%
5,5%
6,9%
5,7%
1,8%
1,3%

3,5
2,25
2,25
2,5
1,25
2,25

6,5%
4,0%
4,1%
4,5%
2,5%
4,2%

7
5
6
6
2
3

6,4%
4,7%
5,5%
5,1%
2,1%
2,7%

Álláskeresők aránya
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2012

2013
Férf iak aránya

2014
Nők aránya

2015

2016

2017

Összes álláskereső aránya

A táblázatból jól látható a munkanélküliek nemek szerinti megoszlása az állandó népességhez
képest. 2012-ben volt a legnagyobb a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma.
2013-ban csökkenés figyelhető meg, melyet 2015-ben kis mértékű emelkedés követ, majd 2016-ig
ismét csökkenés tapasztalható. 2017-ben csak egy fővel lett több mint 2016-ban a regisztrált
munkanélküli. Összességében elmondható, hogy nagy mértékű munkanélküliség nem jellemzi a
települést.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok
szerint
Regisztrált
munkanélküliek/
nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen
20 év alatti

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év
%
Fő
25-29 év
%
Fő
30-34 év
%
Fő
35-39 év
%
Fő
40-44 év
%
Fő
45-49 év
%
Fő
50-54 év
%
Fő
55-59 év
%
Fő
59 év feletti
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

5

6

6

2

2

0

0

0

0,25

0

0

0,0%
0
0,0%
2,25
29,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,75
9,7%
2,25
29,0%
0,5
6,5%
2
25,8%
0
0,0%

0,0%
0,25
4,8%
0,25
4,8%
0
0,0%
0,25
4,8%
0,75
14,3%
1,25
23,8%
0,5
9,5%
1,25
23,8%
0,75
14,3%

0,0%
0
0,0%
0,75
12,5%
0,5
8,3%
0,25
4,2%
0
0,0%
1,75
29,2%
0,75
12,5%
1
16,7%
1
16,7%

4,5%
0
0,0%
0,5
9,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
36,4%
0,75
13,6%
1
18,2%
1
18,2%

0,0%
0
0,0%
0,25
11,1%
0,25
11,1%
0
0,0%
0
0,0%
1
44,4%
0
0,0%
0,25
11,1%
0,5
22,2%

0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,75
42,9%
0,5
28,6%
0
0,0%
0,5
28,6%
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Az álláskeresők, regisztrált munkanélküliek korcsoportok szerinti megoszlásában 2012. évben a 2529 és a 45-49 év közötti korosztályból voltak a legnagyobb arányban. 2013-ban a 45-49 és 55-59 év
közötti korosztályok aránya volt a nagyobb, 2014-ben az előző évhez viszonyítva az 55-59 éves
korúak száma csökkent a munkanélkülieket tekintve. 2016 és a 2017. évben egyaránt a 45-49 év
között lévő korosztályból volt a legtöbb munkanélküli. Az álláskeresők létszámát tekintve a
legnagyobb mértékű változás 2015. évről a 2016. évre történt, akkor volt a legnagyobb mértékű
csökkenés, mely folytatódott 2017-ben is.
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál hosszabb
180 napon túli nyilvántartott
ideje regisztrált
álláskeresők száma nemek
munkanélküliek
szerint
aránya
%

Férfi Nő

2012
53,57
2
2013
52,38
2
2014
30,38
2
2015
36,36
2
2016
25
0
2017
n.a.
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

2
1
1
2
1
n.a.

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

Összesen

Férfiak

Nők

4
3
3
4
1
0

50,0%
66,7%
66,7%
50,0%
0,0%
#ÉRTÉK!

50,0%
33,3%
33,3%
50,0%
100,0%
#ÉRTÉK!

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Férfiak és nők aránya, a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön
belül

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2012

2013

2014

2015

Férfiak

2016

2017

Nők

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 2013. évtől csökkent. A nők és férfiak
számát tekintve nagy eltérés nem mutatható ki tekintettel az álláskeresők alacsony számára. A
diagram ábrázolásában is jól látható a férfiak és a nők aránya, mely a 2016-os évben ugyan
kiemelkedést mutat annak ellenére, hogy csak 1 fő (nő) volt álláskereső.
Összességében elmondható, hogy a munkanélküliség a településen kedvezően alalkult.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

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

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő
2012
7
2013
5
2014
6
2015
6
2016
2
2017
3
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
Fő
0,75
0,75
0,75
0,75
0
1

%
10,7%
14,3%
12,5%
13,6%
0,0%
25,0%

Általános iskolai
végzettség
Fő
1
0
0,5
0,75
0,25
0

%
14,3%
0,0%
8,3%
13,6%
11,1%
0,0%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
Fő
5,25
4,5
4,75
4
2
2,25

%
75,0%
85,7%
79,2%
72,7%
88,9%
75,0%
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A regisztrált munkanélküliek között a legnagyobb számban a 8 általánosnál magasabb iskolai
végzettségűek voltak, a 8 általános vagy annál alacsonyabb végzettségűek száma alacsony, mely
abból is adódik, hogy a lakónépesség egészét tekintve az iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya mind férfiak, mind a nők esetében csökkent 2001-ről 2011-re. Az aktív korúak között
kevesebb az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott
népesség
Legalább az általános
Iskolai végzettséggel
iskola 8. évfolyamát
nem rendelkező 15
elvégzett 15 éves és
éves és idősebb
idősebb népesség, a
Év
népesség, a megfelelő
megfelelő korúak
korúak százalékában
százalékában
Férfi
%
2001 83,1%
2011 95,0%
Forrás: TeIR, KSH

Nő

Férfi

Nő

%
68,0%
82,4%

%
16,9%
5,0%

%
32,0%
17,6%
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Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában
32,0%
35%

30%
25%

16,9%

17,6%

20%
15%

5,0%

10%
5%
0%

%
Férfi

%
Nő
2001
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c) közfoglalkoztatás

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. Törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A közfoglalkoztatás a munkaviszony egyik formája,
amelynek fő célja, hogy a közfoglalkoztatott személyek sikeresen visszataláljanak a munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti
munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akik már egy ideje munkanélküliek, illetve akiknek
az önálló álláskeresése már hosszú ideje eredménytelen. Hegyesd község Önkormányzata által
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható célcsoport: - munkaügyi hivatalban regisztrált
álláskeresők - foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy
szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők A munkaerő piaci célcsoport foglalkoztatásához a
következő formákban nyújtanak támogatást: - rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása
(legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidővel), - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 8 órás munkaidő). A közfoglalkoztatottak általában
az önkormányzat épületeiben vagy közterületeken dolgoznak. Fő feladataik: árkok tisztítása,
fűnyírás, temető gondozása, parkok rendbetétele, utak takarítása, kátyúk feltöltése, kultúrház és a
polgármesteri hivatal takarítása, virágok kihelyezése, ültetése, öntözése, rendezettségének
biztosítása, ezen kívül szemétgyűjtés, söprögetés, sövénynyírás, lombok összegyűjtése stb.
3.2.9. számú táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban település aktív korú
résztvevő romák
év résztvevők száma
lakosságához képest száma
2013
3
3%
0
2014
2
2%
0
2015
2
2%
0
2016
2
2%
0
2017
2
2%
0

Közfoglalkoztatásban
résztvevő romák
aránya az aktív korú
roma lakossághoz
képest
0
0
0
0
0

Forrás: Önkormányzat
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A településen a munkanélküliek alacsony száma eredményezte, hogy a közfoglalkoztatásban
résztvevők száma is alacsony volt. Az egész éves foglalkoztatás a közfoglalkoztatás tekintetében
nem volt jellemző, a tavaszi, nyári időszakban kerültek felvételre általában egy illetve három
hónapos időtartamra. A téli időszakban a kis községben a munkavállalók foglalkoztatására nincs
igény, mivel az önkormányzat alkalmazottjai el tudják látni a szükséges munkákat. Tavasztól őszig
a zöld területek kaszálása, a virágok, bokrok rendezése több szorgos kezet igényel, ezért a
közfoglalkoztatottak felvétele ebben az időszakban történt.
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.)
3.2.10. számú táblázat: Település gazdasági mutatója – vállalkozások száma
Éves településstatisztikai adatok 2017-es településszerkezetben
Magyarország települései
(Hegyesd)
Mutatók

Regisztrált

Regisztrált

korlátolt
Időszak

vállalkozáso

felelősségű

k száma -

társaságok

GFO'14 (db)

száma (db)

2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év

3
3
3
3
3

Regisztrált jogi

Regisztrált

személyiségű

társas

vállalkozások

vállalkozások

betéti
társaságok

száma - GFO'14 száma (db)

száma (db)

GFO'14 (db)

30
30
31
32

7
7
6
5

Regisztrált

Regisztrált

7
7
6
5

Regisztrált

Regisztrált önálló

nonprofit

vállalkozók száma

gazdasági

(db)

társaságok száma
- GFO'14 (db)

1
1
1
1
1

24
23
23
25
27

Regisztrált

Regisztrált

nyugdíjas önálló egyéni
vállalkozók

vállalkozók

száma (db)

száma (db)

11
11
10
10
10

1
1
1

őstermelők
száma (db)

4
4
5
6
7

11
13
14
13
14

Forrás: KSH adat

2014-től a regisztrált vállalkozások száma emelkedést mutatott és a regisztrált őstermelők száma is
emelkedett. A településen kiskereskedelmi üzlet és vendéglátóegység nincs. A helyi vállalkozóknál
foglalkoztatott nincs vagy csak 1-2 fő. A lakosság nagyobb hányada a közeli Tapolca városában
talál munkalehetőséget.
3.2.11. számú táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
Autóbusz járatpárok
Vonat járatok
Elérhetőség átlagos száma munkaÁtlagos utazási idő
átlagos száma
ideje autóval
napokon
autóbusszal
munkanapokon
Legközelebbi
centrum

15

8

Megyeszékhely
(Veszprém)
40
3
Főváros
150
0
Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzati adat)

20

0

50
180

0
0

A község autóbusszal történő közlekedését tekintve, mint zsák település és kis község a járatok
száma alacsony, a 77-es úttal való összekötése, melyen a sűrűbb autóbusz közlekedés folyik
Tapolca-Veszprém útszakaszon kb.15 percnyi séta után érhető el az autóbusz megálló. A buszok
településre történő beérkezésének hiánya nehezíti az elhelyezkedést, különösen azoknál a
kisgyermekes családok esetében. Az autóval való közlekedés Tapolca közelséges miatt is
megoldható, főként abban az esetben amikor a gyermekek óvodába, iskolába is Tapolcára járnak.
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A legtöbb esetben a szülők munkahelye hozza magával a gyermekek óvodai illetve iskolai
beiratkozásának helyét is.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
3.2.12. számú táblázat: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi
potenciája - fiatalok
Elérhető
lehetőség
Felsorolás
Fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
településen
nincs
Fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
vonzásközpontban

van

Tapolca Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

Az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
településen
van

közfoglalkoztatás

Az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
vonzásközpontban
van
Forrás: helyi adatgyűjtés

Tapolca Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

A községben foglalkoztatást megkönnyítő programok nincsenek, a foglalkoztatási program a
közfoglalkoztatás keretében valósul meg. A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programokon
való részvételére a vonzáskörzetben található Tapolca Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
(Munkaügyi Központ) szervezésében van lehetőségük. A Foglalkoztatási Osztály naprakész
tájékoztatást ad az aktuális képzésekről, azok feltételeiről. Nagy figyelmet fordítanak a 25 év alatti
pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének segítésére, képzések szervezésére.
A pályakezdő fiatalok tanfolyamokra történő jelentkezéseinek főbb okai:
- érettségi hiányában szakmát kívánnak tanulni
- piacképes új szakmát szeretnének tanulni
- nyelvvizsga megszervezése
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek
Hozzáférés
Felsorolás
lehetősége
felnőtt képző programok a településen
nincs
0
nyelvtanfolyam, Tapolca Járási
felnőtt képző programok a
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
van
vonzásközpontban
(Munkaügyi Kirendeltség) képzései,
kompetenciafejlesztés
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
nincs
0
településen
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
van
állásközvetítés
vonzásközpontban
Helyi foglalkoztatási programok a
van
közfoglalkoztatás
településen
Helyi foglalkoztatási programok a
van
közfoglalkoztatás
vonzásközpontban
(Forrás: helyi adatgyűjtés)
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f) A munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
Községünkben munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet és szolgáltatás nincs. A munkaerő-piaci
szolgáltatásokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatala Foglalkoztatási
Osztályán valamennyi a kirendeltséget felkereső ügyfél igénybe veheti.
g) Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
A vizsgált időszakban a települési önkormányzat nem foglalkoztatott roma nemzetiségűt, illetve
mélyszegénységben élőt sem. A községre vonatkozó a roma nemzetiségűekre és
mélyszegénységben élőkre vonatkozó adat nem releváns.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A hátrányos megkülönböztetésről nincs adat a települést érintően. Az Önkormányzat biztosítja az
esélyegyenlőség megvalósulását, és a diszkrimináció-mentességet. A fiatalok esetében
problémaként jelentkezik, hogy nincs kellő tapasztalatuk és nincs kellő gyakorlatuk, ezért nem
szívesen alkalmazzák őket. Az idősebb korosztálynál már van kellő tapasztalat, viszont a teherbíró
képességre való hivatkozással ez a korcsoport háttérbe szorul. A korábbi éveknél a nőknél gyakori
probléma volt elsősorban a szülőképes nőknél, nem alkalmazták őket, „úgyis elmegy szülni”
mottóval, mely az elmúlt években pozitív irányban, még ha kis mértékben is de változott.
Köszönhetően egyre több munkahelyen megjelenő „család barát munkahely” előtérbe helyezésével.
Sajnos még mindig megjelenő probléma, hogy a nők helyett inkább férfi munkaerőt vesznek fel
azonos állás betöltése esetén.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat. E területen az Szt. 25. §-a
és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni
ellátási formák adhatók: Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély,
temetési segély. Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti
segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról 1991. évi IV. tv.
Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások
13/A. §55 (1) Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény a
munkahelykeresést, a munkához, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely
megtartását szolgáltatások nyújtásával is elősegíti.
(2) A munkaerő-piaci szolgáltatások formái a következők:
a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott munkaerőpiaci
szolgáltatást a (4) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel az alábbiak szerint
biztosítja:
a) pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújt, vagy
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b) a 41. § (3)–(4) bekezdése szerinti uniós források bevonásával megvalósuló programok esetében a
2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján, közbeszerzési eljárás keretében vásárol.
Képzések elősegítése
14. § (1) Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése
annak a személynek,
a) aki álláskereső,
b) aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a
tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési
segélyre nem szerzett jogosultságot,
c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
d)aki rehabilitációs ellátásban részesül,
e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a
munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés
időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és
a) a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek
egy éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően
kezdődik meg, valamint
b) a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső
tevékenységet nem folytat.
(4) Képzési támogatásként
a) az (1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint e)–g) pontjában meghatározott személy részére a b)
pontban foglaltak kivételével
aa) kereset kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint
ab) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése;
b) az (1) bekezdés
c)–d) pontjában meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult
álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés
megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez
szükséges képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.
14/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a – külön jogszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel
rendelkező – munkaadóval, a munkaadó erre irányuló kérelme esetén megállapodást köt arra
vonatkozóan, hogy
a) az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt
álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam
által elismert szakképesítést nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás,
tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzésben (betanító
képzésben), valamint a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély
és gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez,
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresővel vagy a képzés
megkezdését megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés
megszerzését követően munkaviszonyt létesít.
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások
16. § (1) A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven
százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának
megfelelő összegű támogatás nyújtható, ha a munkaadó
a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és
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b)a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállaló
munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és
c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás
folyósításának időtartama alatt sem kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább
huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi
időtartamra nyújtható.
(3) Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás
mértéke a munkabér és járuléka legfeljebb 70 százalékáig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó
vállalja a hátrányos helyzetű személy tovább-foglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási
időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás
együttes időtartama legfeljebb egy év, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott
személy foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet.
24. § Az álláskereső részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési
ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.
Álláskeresési járadék
25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében
meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha
b) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
c) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési
járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér
összegét eléri,
d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli
gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, e) az álláskereső
foglalkoztatása munkaviszonyban történik.
(3) A megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az (1) bekezdés d) pontjában előírt
feltétel alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha megfelel a (2) bekezdés a)–c) és e)
pontjában foglalt feltételeknek, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta – a megváltozott
munkaképességű álláskereső által igénybe vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje a két órát nem haladja meg.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultsági idő időtartamába nem számítható be a
fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, kivéve, ha annak igénybevételére
a) háromévesnél – ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben
részesül, tizennégy évesnél – fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg
gyermek otthoni ápolása *a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 128. § és 130. §+, valamint
b) közeli hozzátartozó ápolása *Mt. 131. § (1) és (2) bekezdése+, továbbá
d) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt kerül sor.
(5) Az álláskereső részére a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú
munkalehetőség felajánlható.
(6) Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt folytatott alkalmi foglalkoztatásnak
minősülő munkaviszony időtartama az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését vagy
megszüntetését követően megállapított álláskeresési járadék esetében nem vehető figyelembe
jogosultsági időként.
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Álláskeresési járadék mértéke
26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az
álláskeresőként való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az
álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett
jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §ának
(3) bekezdésében meghatározott munkaerőpiaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi
átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során ezen
időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben
az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az
egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg
kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.
(2) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több
munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy
munkaviszonyban állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét
valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével
kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani.
(3) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy
naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző
négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési
járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér
130 százaléka.
(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben
meghatározott összeg harmincad része.
(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60
százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi
összegének megfelelő összeg.
(7)A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek
hatálya alá tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett
bért, szakmai jövedelmet vagy átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kell
figyelembe venni.
(8) A 27. § (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
30. § (1) Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési
segély) kell megállapítani, ha
a) rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és
b) a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az
álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését
megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső
tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett
jogosultságot,
c)az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a
b) pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban
meghatározott életkort, és
d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és,
e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti
bányászjáradékban nem részesül.
(2) Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező
legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a 26. § (1)
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bekezdésében meghatározott járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési
segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési
segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része.
(3) Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű
személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósíthat.
Költségtérítés
32. § Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával,
valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási
szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által
kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a
tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell
téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az e §-ban felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi
utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Év

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

1
1
1
1
0,25
0

0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,2%
0,0%

2012
110
2013
111
2014
109
2015
108
2016
106
2017
111
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő)
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15-64 éves állandó népesség

2015

2016

2017

Álláskeresési segélyben részesülők
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
Fő
2012
7
0,5
2013
5
0,25
2014
6
1,25
2015
6
0,5
2016
2
0,25
2017
3
0,5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
7,1%
4,8%
20,8%
9,1%
11,1%
16,7%
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális
segélyben részesített
regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga)
- TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az
ellátás megszűnt, vagy
külön vált EGYT-re és FHTra)
Fő

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti
Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők
támogatásban részesítettek
átlagos száma 2015. márc. 1átlagos havi száma (2015.
től érvényes módszertan
március 01-től az ellátásra való
szerint
jogosultság megváltozott)
(TS 5401)

Fő

15-64 évesek %ában

Fő

Munkanélküliek
%-ában

0,91%
1,35%
0,92%
1,62%
0,94%
0,90%

1,98
1,92
1,43
1,91
1,34
1,02

28,29%
36,57%
23,83%
34,73%
59,56%
34,00%

2012
1
2013
1,5
2014
1
2015
1,75
0
2016
1
0
2017
1
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Hegyesd községben az álláskeresési segélyben részesülők száma 2012-től 2015-ig 1 fő volt, mely
2016-ban lecsökkent 0,25 főre éves viszonylatban és 2017-ben már nem volt álláskeresési
segélyben részesülő. Az aktív korúak, a közép- illetve felsőfokú tanulmányaikat befejező fiatalok
elhelyezkedtek, többségük a település vonzáskörzetében vagy a megyeszékhelyen. A fiataloknál
még előfordult, hogy az ország távolabbi részében helyezkednek el.
Az aktív korúak ellátásaiban részesülők számát tekintve 2012. évtől csökkenés tapasztalható. A
2012 évi foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2017-re közel felére csökkent.
Az álláskeresők száma az állandó népességhez viszonyítva elhanyagolható. A településre nem
jellemző a munkanélküliség.

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
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hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma

Lakásállomány
(db)
(TS 4201)

Ebből
elégtelen
Bér-lakás
lakhatási
állomány
körülményeket
(db)
biztosító
lakások száma

Szociális
lakásállomány
(db)

Egyéb
Ebből
lakáscélra
elégtelen
használt
lakhatási
nem
körülményeket
lakáscélú
biztosító
ingatlakások száma
lanok (db)

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások
száma

2012

89

0

0

0

0

0

0

0

2013

91

0

0

0

0

0

0

0

2014

91

0

0

0

0

0

0

0

2015

91

0

0

0

0

0

0

0

2016

92

0

0

0

0

0

0

0

2017

92

0

0

0

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Elégtelen körülményeket biztosító lakás

Hegyesd községhez tartozó területen vizsgálva a lakásállomány alakulását megállapítható, hogy
2012-től 2017-ig növekedés mutatható ki, bérlakás-állomány és szociális lakhatás nem volt. A
településen elégtelen lakhatási körülmény vagy életveszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság
nincs.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság
megelőzésének és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január 1- jétől. A településünkön nem volt és jelenleg sincs bérlakás –
állomány és hajléktalan személy sem él.
b) szociális lakhatás
A községben az elmúlt években nem volt és jelenleg sincs szociális lakhatási lehetőség.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
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Hegyesd község lakásállománya száma 2008-tól kezdődően gyarapodott, még ha kis mértékben is
de növekedett a laká A település bérlakás – és szociális lakásállománnyal nem rendelkezik. A
településen egyéb, lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található. A településen
hajléktalan ember nincs, ezért az erre vonatkozó táblázat és elkészítése (3.4.2. számú táblázat) nem
releváns.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma
0

2015

10
8
5
3

2016

n.a.

0

2017

n.a.

0

Év

2012
2013
2014

0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Támogatásban részesülők (fő)
12
10
8
6
4
2
0
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Lakásfenntartási támogatás

2015

2016

2017

Adósságcsökkentési támogatás

f) eladósodottság
Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt támogatást erre a célra nem nyújt.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
A településen 12 külterületi lakóház található. A 12 külterületen lévő lakásból 4 olyan lakás van,
ahol nincs vezetékes víz, saját kúttal rendelkeznek. Ezek a lakások a szennyvíz-csatorna hálózatra
sincsenek rákötve. Kettő olyan lakás is található külterületen, ahol a vezetékes víz megoldott, de a
szennyvíz-csatornára nem kötöttek rá. A közösségi közlekedéshez való hozzáférési lehetőség:
egyrészt a falu központjából elérhető el, illetve a falu határától egy km-re a 77-es út mellett lévő
Sátormapusztán, ahol a távolsági autóbuszok néhány kivételével, de megállnak. A Sátormapusztán
lévő megállótól megközelíthető Tapolca, Tapolca Vasútállomás, Veszprém, Budapest. A
külterületen élők számára a tömegközlekedési eszközök elérése mellett a falugondnoki szolgálat is
segíti közlekedésüket valamint egy részük autóval közlekedik.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja
az 50 %-ot. Hegyesden nincs telep, nincs szegregátum, ezért a hozzá kapcsolódó 3.5.1.,3.5.2.,3.5.3.,
számú táblázatok nem relevánsak.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az állam alapvető feladata biztosítani a lakosság egészségügyi ellátásának feltételeit, fejlesztését és
működését. Minden embernek egyenlő arányban elérhetővé kell tenni az egészségügyi és szociális
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény előírja, hogy
a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b.) a fogorvosi alapellátásról
c.) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d.) a védőnői ellátásról.
e.) az iskolai egészségügyi ellátásról
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a.) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b.) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását.
c.) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását
és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
d.) együttműködik a lakosságra, közösségre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás magában foglalja a szociális
alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az
egyéb speciális szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyítómegelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használat, az élelmezési és egyéb
szükségletek kielégítése során. Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az
azonos egészségügyi intézmények használatának az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg
nem magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére A házi gyermekorvosok
gyermekek részére
szervezett háziorvosi
által ellátott szolgálatok
Év
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
száma
szolgálatok száma
(TS 4301)
(TS 4501)
(TS 4401)
2012
0
0
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Hegyesd község Önkormányzata kötelező feladatai között – az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. Törvény 152 § (1) bekezdése alapján – az alábbi egészségügyi alapellátás körébe tartozó
feladat ellátásáról gondoskodik:
Háziorvosi és gyermek háziorvosi ellátás: A felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat ellátására az
önkormányzat dr. Piedl Endre vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést, aki
Monostorapátiban és Tapolca-Diszelben is ellátja a feladatokat. Hegyesden heti 2 alkalommal
rendel, hétfőn 1 óra időtartamban, és pénteken 1 óra időtartamban. Az ügyeleti ellátás Tapolcai
székhelyen történik.
A fogorvosi alapellátás Monostorapátiban a gesztortelepülésen biztosított.
A védőnői ellátás, 1 fő védőnő, aki Monostorapáti és Hegyesd védőnője is. Jelenleg a községben 03 éves korú gyermek 4 fő. Legközelebbi mentőállomás Tapolcán található. A gyógyszertári ellátás a
gesztortelepülésen Monostorapátiban van, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön. A
gyógyszerek beszerzése, az idős emberekhez való eljuttatása a falugondnok feladata.
Legközelebbi kórház Ajkán elérhető. A szociálisan rászorult személyek részére, az egészségi
állapot megőrzéséhez közgyógyellátási igazolvány adható .
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult
- egyes gyógyszerekre
- gyógyászati segédeszközökre
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

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

5
1
3
4
3
2
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Közgyógyellátottak száma (fő)
6

5
4
3

2
1
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Év

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

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

0
0
0
0

Összesen

2
2
2
2

2
2
2
2
0
0

Ápolási díjban részesülők száma (fő)
2,5

2
1,5
1
0,5
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

b) Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
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A Veszprém Megyei Tüdőgondozó Intézet által a tüdőszűrő vizsgálat mobil állomáson keresztül
biztosított évente egy alkalommal.
c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A mozgásszervi rehabilitációt a Tapolcai és az Ajkai Kórház szakrendelése végzi, a fejlesztést pedig
a Tapolcán a Nevelési Tanácsadó végzi, melyet ingyenesen igénybe lehet venni. A Nevelési
Tanácsadó a következő feladatokat végzi: - tanácsadás - iskolai érettségi vizsgálat - terápia
biztosítása, korai fejlesztés, logopédia, fejlesztő pedagógia
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a települési
önkormányzat biztosítja a szociális étkeztetést (napi egyszeri meleg étkezés) azoknak a szociálisan
rászorultaknak, akik az önmaguk, illetve az eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk miatt.
Az elmúlt évben 7 fő volt jogosult a szociális étkeztetésre.
Ebből 5 nő, 2 férfi.
Az ellátottak korát tekintve:
18-39 év közötti
0fő
40-59 év közötti
2 fő
60-64 év közötti
0 fő
65-69 év közötti
2 fő
70-74 év közötti
0 fő
75 .év feletti
3 fő
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A sportprogramok célja az egészségesebb életmód és szabadidős tevékenységek eltöltése.
Sportegyesület nem működik a községben, de a sportot űzőknek megfelelő terep áll rendelkezésre
hegymászás, motorozás, kerékpározás, futás, lovaglás, gyalogtúra tevékenységek végzéséhez.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A Balaton-felvidéki szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelei Szolgálat a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás fenntartásában látja el a településen az arra rászoruló személyek
gondozását. Hegyesd községben 2009. április 1. napján indult a falugondnoki szolgálat, mint
szociális alapszolgáltatás. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás hatszáz lakosnál kisebb településen
működtethető. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületen tanyán élő
emberek hátrányainak enyhítése és a szükségletek kielégítése. A falugondnoki szolgálat
legfontosabb elemei:
- betegek szállítása szakrendelésekre a környező városokba, különösen a mozgásukban korlátozott
idős emberek, valamint az egészségi állapotuk miatt akadályozott emberek esetében.
- óvodások, iskolások szállítása napi rendszerességgel, alkalomszerűen a helyben nem biztosított
közoktatási és művelődési szolgáltatások igénybevételére pl. zeneiskola, úszásoktatás,
sportversenyekre, tanulmányi versenyekre.
- hivatalos ügyek intézése, körjegyzőség, okmányiroda
- kulturális események látogatása: színház, ünnepségek, egyéb kulturális rendezvények
- sport, szabadidős programok
- gyógyszer beszerzése.
- ebédszállítás
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A szociális ellátások területén nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Nem jellemző, nem releváns
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
Településünkön a közösségi élet egyik színtere, a falu kultúrháza. Itt bonyolódik szinte minden
kulturális esemény, esős időben a falunap is itt kerül megtartásra. A kultúrház alkalmas különböző
rendezvények, előadások, kiállítások, játszóház, régi szokások pl: tollfosztás és alkalmanként
ünnepségek tartására. Községi könyvtár biztosítja a közművelődést és az egyéni művelődést. A
településen két civil szervezet működik:
- „Hegyesdért” Közalapítvány
- Hegyesdi Horgásztó Egyesület
Mindkét civil szervezetre jellemző, hogy aktívan részt vesznek a falu életében, akár a falunapi
rendezvényen, akár más egyéb rendezvény megszervezésében segítenek.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Településünkön nincs etnikai kisebbség, a 2011-es népszámlálás során senki nem vallotta magát
roma nemzetiségűnek.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Településünkön nem jellemző az adományozás, önkéntes munka
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségű önkormányzat nincs.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A helyi adatgyűjtés szerint nem előforduló
probléma, de szűk körben feltételezhető, hogy az
egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés nem biztosított a
mélyszegénységben élő roma emberek számára

Különféle (térítésmentesen és helyben elérhető)
szűrővizsgálatok szervezése, egészségprogramokon
való részvétel elősegítése, támogatása. A
családgondozó segítségével folyamatos tájékozódás,
tanácsadás, konkrét egészségügyi problémák
kezelésének segítése. Szakellátást biztosító
szervekkel való kapcsolatfelvétel.
Helyi közösségi programok szervezése annak
érdekében, hogy a községben élők megismerjék
egymást különféle élethelyzetekben, szituációkban.
E program lényege a közösség erősítése, egymás
gondolkodásmódjának, viselkedésének, a
mindennapi életkörülményeinek megismerése
Folyamatos tájékoztatás, aktuális információk,
elérhetőségek közzététele a munkanélküliek
számára biztosítható támogatásokról, a helyi
Munkaügyi Központ által indított és támogatott
munka- és képzési lehetőségekről.
Információgyűjtés, a felnőttoktatásra való igény
felmérésére, a felnőttoktatással kapcsolatos széles
körű tájékoztatás megszervezése

A mélyszegénységben élőkről és romákról
életmódjukról, viselkedésükről kialakult negatív
sztereotípiák jelenléte nemcsak helyi, hanem
nemzeti probléma, mely a mindennapi élet szinte
minden területén megmutatkozik
A munkanélküliség aktuális számát nem könnyű
meghatározni, ugyanis nem mindenki regisztráltatja
magát a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál.

Az adatok alapján 2008 óta egy fő sem vett részt
általános iskolai, középiskolai, ill. szakiskolai
oktatásban. Releváns adatok hiányában nem
ismerhető az oktatásra való igény a lakosság
körében
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
A családnak, a gyermeknek különösen fontos szerepe van a társadalomban, hiszen generációkon
keresztül örökítik át az értékeket, normákat, viselkedési szabályokat. Ahogyan a felnőtt embereket,
a gyermeket is érint az esélyegyenlőség hiánya, a hátrányos megkülönböztetés. A gyermekek
esélyegyenlőségét és a gyermekszegénységet kiemelt feladat megvizsgálni, ugyanis a gyermekkori
nélkülözés kedvezőtlenül befolyásolja a gyermek test-lelki és mentális fejlődését, jövőjét. A
gyermekkori nélkülözés és a hátrányos megkülönböztetés megtapasztalása az egész életpályáját
meghatározhatja. A rossz egészségi állapot, az átlagon aluli iskolai teljesítmény, a motiváció
hiánya, a magatartási –és beilleszkedési zavarok, a lemorzsolódás mind kedvezőtlen előjelek. A
gyermekszegénység kérdése új keletű, de egyre inkább indokolt annak vizsgálata s a gyermekek
számára biztosított szociális ellátások, juttatások rendszerének bővítése, átgondolása. A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény célja a gyermekek jogainak
és érdekeinek érvényesítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a gyermekvédelmi
gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedése. A törvény szabályozza a
gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait. Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a
szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító
saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a
társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a
fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni
védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is
kiemelten fontos. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó
szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A 33 gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó
(önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által
biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település
valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a
gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen
figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
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a) a védelembe vétel,
b) a családba fogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és
személyek
b) a fővárosi főjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény
fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

Korcsoport

4.1. számú táblázat -Gyermekek száma (2016-os adat)
Az állandó
népességből a
Fő
megfelelő korcsoportú
nők és férfiak aránya
Gyermek létszám aránya a
(%)
népességhez viszonyítva
Férfiak Nők

Állandó
népesség
száma
0-14 éves
15-17 éves
Forrás: TeIR,
KSH-TSTAR

Összesen Férfiak
(TS 0301) (TS 0303)

Nők
(TS 0304)

83

85

168

49,40%

50,60%

10
5

11
4

21
9

5,95%
2,98%

6,55%
2,38%

Férfiak

Nők

12,05% 12,94%
6,02% 4,71%

Összesen

12,50%
5,36%

A településen élők és ezzel együtt a gyermekek száma is egyre inkább csökken. A 0-14 év közötti
megoszlásban a lányok száma magasabb, mint a fiúké, összlétszám 21 fő. Jól kivehető, hogy a 1517 éves korcsoportban tartozó fiatalok száma is alacsony, a lányok arány magasabb, mint a fiúké. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a
gyermekeknek joga van a testi, értelmi, és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét
biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
A táblázatban foglalt adatokból látható, hogy a 0-14 éves korosztály megoszlása az állandó
népességhez képest 12,5%, míg a 15-17 éves korosztály csak 5,36%-ot éri el. A 2011. évi
adatokhoz viszonyítva az állandó lakosság száma is csökkent - 2011. évben 187 fő - 10,16%-kal,
mely magával hozta a gyermekek számának csökkenését is.
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, lelki, értelmi, vagy erkölcsi
fejlődését gátolja. A védelembe vétel: a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekvédelembe vétele a
gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem
akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben
mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. §
(1) bekezdés).
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:
A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 67/A. §-ban
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a
családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről,
a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata
alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony
foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként
nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az
egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
(2) a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább
kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. (3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek,
nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 35 (4) A
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben
az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának
időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a
kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára
állapítható meg. (5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt
utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő határozatában megállapítja a halmozottan
hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételét és a tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának igénybevételét elrendelő jogerős
határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető gyámhatóság részére. (6)
A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának
megszűnése vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megszűnését. A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának megszűnéséről vagy megszüntetéséről
szóló jogerős határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető
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gyámhatóság részére. A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon
előállított statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal
részére (Nktvr. 27-29. §)
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

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

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság biztosítja a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményét, évente 5800 Ft értékű Erzsébet-utalványt, illetve egyéb, külön
jogszabályban meghatározott kedvezményeket. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a
család részesül, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénz- és természetbeni
formában is nyújtható.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a település önkormányzat
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságot állapít meg. (Gyvt, 18 §(1) a.). A jogosultság megállapítása során sor kerül a
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására
köteles és
- nyugellátásban
- korhatár előtti ellátásban
- szolgálati járandóságban
- balett művészeti életjáradékban
- átmeneti bányászjáradékban
- időkorúak járadékában vagy
- olyan ellátásban
részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális emeléséről szóló jogszabály hatálya alá
tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1).
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos
száma (TS 5801)

2012

9

2013

10

2014

5,5

2015

11

2016
2017

12
11

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2012-ről 2013-ra emelkedett,
majd 2014-re a felére csökkent és 2015-re több mint a kétszeresére növekedett. A 2016. évben
voltak a legmagasabb számban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek, akiknek a
számuk 2017-re csökkent. A tartósan beteg fogyatékos gyermek a településen nincs. Kiegészítő
gyermekvédelmi kedvezményben sem részesült senki.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermek jogán járó helyi juttatások: óvodáztatási támogatás, a rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, valamint a tanszertámogatás.
Óvodáztatási támogatás: A település önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
• a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
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• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról, és
• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti
jogot gyakorló szülő illetve, ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a
gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének három éves koráig
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C.
§ (1).
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.

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

Év

50 százalékos
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
étkezésben
kedvezményes
étkezésben
résztvevők
étkezésre
résztvevők
száma iskola 1jogosultak
száma óvoda
8. évfolyam
száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatá Nyári
si
étkezte
támogatá tésben
sban
részesül
részesülő
ők
k száma száma
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0

2

n.a

n.a

n.a

0

2013

0

2

n.a

n.a

n.a

0

2014

0

2

n.a

n.a

n.a

0

2015

0

0

n.a

n.a

n.a

0

2016

0

0

n.a

n.a

n.a

0

0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok

n.a

n.a

n.a

0

2017

Hegyesd községben az ingyenes étkezésben részesülő tanuló nem volt. Ingyenes tankönyv ellátás és
az ingyenes étkezésben való résztvevők számának meghatározásánál az adatok hiánya okozott
gondot, melynek oka, hogy a településen óvodás és iskolás korú gyermekek nem csak a körzethatár
szerinti iskolába járnak. A gyermekek többsége Tapolcára jár óvodába és iskolába ott is több
különböző intézményekben veszik igénybe a közoktatási intézményeket. Az óvoda és iskola
választást legnagyobb mértékben a szülő munkahelye határozza meg. A gyermekek alacsony száma
miatt és a szülők döntése határozza meg étkezési szokásaikat is, mivel a különböző érzékenységek
esetén van amikor nem tudják igénybe venni az iskolai étkezést. A fenti okok miatt a rendelkezése
álló adatok száma elhanyagolható.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek. Elsősorban a menedékjogról szóló 2007.
évi LXXX. Törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy
humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A
menedékes- rászorultsága esetén – jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és
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támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan
határozattal dönt. (2007. évi LXXX. Törvény, 32. §)
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él a településen.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A településen nincs ilyen gyermek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
hozzáférése a szolgáltatásokhoz teljes mértékben biztosított. A falugondnoki szolgálat és a helyi
civil szervezetek nagy odafigyeléssel támogatják a szolgáltatásokhoz való hozzáférést
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)

Egy védőnő látja el Hegyesd, és Monostorapáti községekben a védőnői feladatokat. A védőnő a
Monostorapátiból jár át bizonyos időközökben, igény szerint. Tanácsadásra Monostorapátira viszik
a gyermekeket vizsgálatra. Községünkben jelenleg 1 újszülött van, 0-6 éves korig 3 gyermek van,
két fiú és egy lány.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői
álláshelyek száma
Betöltött
védőnői
Egy védőnőre jutó
Év
álláshelyek
gyermekek száma
száma
(TS 3201)
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3
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Gyermekorvos a településen nincs. A gyermekek orvosi ellátását a háziorvos végzi el.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Egészségügyi rehabilitációt az ajkai Magyar Imre Kórház, a szociális-oktatási ellátást a tapolcai
Nevelési Tanácsadó, valamint a térségben működő Balaton-felvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat látják el. A problémák kiszűrésében a védőnő segít. A 4.3.3. táblázat nem releváns
d) gyermekjóléti alapellátás
Bölcsőde nincs a településen. A legközelebbi bölcsőde Tapolcán található és a szomszédos
településen kerül kibővítésre az óvoda, ahol a bölcsőde nyitása 2018. májusában várható. Óvoda,
iskola legközelebb Monostorapátiban van, a községből a gyermekek óvodába, iskolába járhatnak
oda, de gyermek többsége Tapolcára jár. Hegyesd községben családi napközi nincs, ezért a 4.3.4
táblázat nem releváns.
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e) gyermekvédelem
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.
❖ Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
❖ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
❖ A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
❖ A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családba fogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
❖ Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása
során adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és
személyek (Gyvt. 16. §),
b) a fővárosi főjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás,
intézmény fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása
érdekében feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben, gyermekvédelmi feladatokat támogatást a térségi Családsegítő és Gondozási
Központ tud nyújtani és a Tapolcai Járási Hivatal Hatósági Osztály Gyámhivatala tud segíteni.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A település tanulói Monostorapátira, illetve Tapolcára járnak iskolába. A sportprogramokhoz való
hozzáférési lehetőség ott megoldott. A kötelező testnevelési órákon kívül különböző
sportprogramok, egészségfejlesztési, szabadidős, szünidős programok elérhetőek ott számukra,
versenyzési lehetőségeket az iskola biztosítja. Hegyesd község is van lehetőségük sportolni, mivel a
település adottak a feltételek a pl. futáshoz, kerékpározáshoz, horgászathoz.
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket megillet az ingyenes
tankönyv és az intézményi gyermekétkeztetés. A település gyermekeinek a meleg ebédet
biztosítják, ha igény van rá, melyet Monostorapáti településen vehetnek igénybe. A szünidei
gyermekétkeztetés megoldott.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetés, valamint az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről
nincs tudomása az önkormányzatnak.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A hátránykompenzációs juttatásokat, szolgáltatásokat az önkormányzat rendeletein, szolgáltatásain
keresztül biztosítja a hátrányos helyzetben lévő embereknek.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

A községben köznevelési intézmény nem működik. Az óvodás és iskolás gyermekek a körzethez
tartozó Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskolába illetve a Mesevirág Óvodába
járhatnak. Az intézmény dolgozói nagy figyelmet fordítanak a tanulók közoktatási lehetőségeire. A
gyermekek beilleszkedési problémáikat készségeik fejlesztését, tanulási nehézségeiket figyelemmel
kísérik, szükség szerint szakember bevonását kérik. Községünkben óvoda nem működik, ezt a
feladatot a szomszédos település intézménye látja el, ezért: a 4.4.1- es táblázat nem releváns.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nkntv.) 4.§-ának 13. pontja szerint:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló.
A fogalmi meghatározás további részében a következő fejezet megírása során három leggyakrabban
használt fogalom magyarázatát adjuk meg:
• Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók Beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).
• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet A 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 67/A. § (1) bekezdése szerint hátrányos helyzetű
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
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• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról
- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
• a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
• a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban,
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében fent meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll, továbbá
• a nevelésbe vett gyermek,
• az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával
egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A kapott eredmények alapján érdemes közelebbről megvizsgálni azt, hogy a hátrányos- és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességeinek fejlődése, iskolai előmenetele a
későbbiekben hogyan alakul. Ehhez az óvodai és az iskolai pedagógusok együttműködése is
szükséges.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A községben oktatási intézmény nem működik, ez a kérdés nem releváns
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A helyi adatgyűjtés során hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönülés az oktatás, képzés
területén azok között és azon kívül nem fordult elő.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Nincsenek adataink
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújt a rászoruló gyermekek részére.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A roma származású és a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számára nem elérhetőek az
olyan szakkörök, különórák, amelyek
képességeiket fejlesztenék, és segítenék iskolai
előmenetelüket, mert ezekért fizetni kell.
A szülők sok esetben nem érdeklődnek
gyermekeik iránt, nem megfelelő szülői
magatartás, példamutatás hiánya.
Szabadidős, szünidei programok szervezése
nem megoldott a községben.
A településen élő gyermekek közösségben való
hiányuk miatt nem vagy csak kevésbé ismerik a
községben élő gyermekeket illetve felnőtteket.
A község hagyományait, a lehetőségeket az
oktatáshoz szükséges anyagok gyűjtésére.

A szolgáltatások ingyenessé és hozzáférhetővé
tétele segítené ezeknek a gyermekeknek a
felzárkóztatását, tehetséggondozását és
integrációját.
Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe,
rendezvények előkészítésébe. Fiatalokból álló
mentori hálózat kialakítása
Szabadidős, szünidei programok szervezése a
gyermekek részére.
Programok szervezése, közösség építés. A
könyvtári szolgáltatás és a Digitális Jólét
Program által elérhető lehetőségek
megismerése. A digitális tudás fejlesztése, az
abban rejlő hátrányos helyzet leküzdése.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, de a nők és férfiak
között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak
feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és férfiak közötti társadalmi
egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a
társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem
könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi
egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi
szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség:
pazarlás. Vizsgálódásunk kiindulópontja – természetesen ezúttal is – a jogszabályi megalapozottság.
A következő jogi alapvetések adják e téma vizsgálatához a zsinórmértéket:
• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális
és kulturális jog tekintetében.
• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A településen fellelhető munkalehetőségek száma alacsony. Az önkormányzatnál 1 fő nő (helyi
lakos) dolgozik, mint a falugondnok. Néhányan őstermelők a községben és az árucikkeiket a
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tapolcai vagy a káptalantóti piacon értékesítik. Tapolca városban helyezkednek el nagyobb
mértékben a helyi lakosú nők. Általában gyárakban, üzemekben találnak munkahelyet, főként
betanított munkások, összeszerelő üzemekben dolgoznak. A nők inkább az alacsonyabb
munkakörökbe szorulnak, legtöbb esetben iskolai végzettségük hiánya vagy abban való
elhelyezkedésük nehézségei miatt. Az egyedülálló nők helyzete nehezebb, mert nehezebben tudnak
elhelyezkedni a munkaerő-piacon. A település nem rendelkezik kimutatással a nők bérezését
illetően.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
56
54
2013
55
56
2014
54
55
2015
53
55
2016
55
51
2017
57
54
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Férfiak
(TS 0801)
4
3
4
3
1
1

Nők
(TS 0802)
4
2
2
3
1
2
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Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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2012-ben a munkavállalási korú nők száma 54 fő, a munkanélküliek száma 4 fő. A nők
foglalkoztatottsága tekintetében csak kismértékű emelkedés tapasztalható 2016-ig. A 2017. év
legfrissebb adatai azt mutatják, hogy a településen a férfiak és a nők munkavállalási korúak aránya
közel azonos, ugyanez elmondható a munkanélküliek számát illetően is. A községben az adatok
alapján látható, hogy a férfi és női munkavállalási korú lakosság száma 2012-től 2017-ig csak kis
mértékben változott és arányuk szinte azonos. Kiugró változás a létszámok és a nemek közötti
arányok tekintetében nem történt.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nők foglalkoztatását segítő és képzési programok a településen nincsenek.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Alacsony iskolai végzettségű nő a településen 1 fő, az önkormányzat biztosít munkát a közmunka
program keretében.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Felmérés nem készült a bérkülönbségekről, de elmondható, hogy a közszférában dolgozó egyének
esetében ez nem jellemző, bérkülönbségről nem beszélhetünk.
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

Hegyesd községben bölcsőde, óvoda, családi napközi nincs. A településen élő családok a
szomszédos községbe Monostorapátira tudják gyermekeiket óvodába járatni, bölcsőde legközelebb
Tapolcán található. Az óvodáskorú gyermekek Tapolcára is járnak óvodába, mivel szüleik ott
dolgoznak. A 2018-as évben kezdi meg működését Monostorapáti településen a helyi óvoda
tevékenységének bővítéseként a bölcsőde, melynek megnyitásával a községben élő édesanyák
elhelyezkedésének esélyei növekedhetnek. A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde Monostorapátin az
óvodás korú gyermekek elhelyezésére nyújt lehetőséget, az óvodai férőhelyek száma az igényeknek
megfelelő és a fenntartó Monostorapáti Hegyesd Községek Intézményfenntartó Társulása biztosítja
az óvoda működését, megfelelő gyermek létszám fogadására alkalmas épület karbantartását. Az
óvoda bővítésével a hároméves kor alatti gyermekek elhelyezését szeretnék megoldani a bölcsődei
tevékenység biztosításával.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít.
Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A
gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában
megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak. Várandós tanácsadást heti rendszerességgel
tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét.
A védőnő meglátogatja a várandós anyákat és életvezetési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a
csecsemő fogadása. A községbe Monostorapáti település védőnője látja el a feladatokat, a
községnek nincs védőnői alkalmazottja.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

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

7

7

6
6
3
3
2

6
6
3
3
2
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Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)
8
7
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2016

2017

A diagrammon jól személtethető a gyermeklétszám csökkenése. A településen a gyermeklétszám
csökkenése okozza a legnagyobb gondot, mivel az elhalálozások száma meghaladja a születések
számát a község lakossága fogy. A község önkormányzata a családok számára biztosítja a
gyermekek óvodába felügyelettel történő eljuttatását és az iskola a szomszédos település közelsége
miatt autóbusszal történő megközelítése a tanórák után is biztosított. A különböző programokra
történő szállítást az önkormányzat a falugondnoki szolgálat igénybevételével tudja megoldani. A
hátrányos helyzetét, mely a település közoktatási intézmények hiánya miatt éri így kevésbé
érezhető.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A nőket érintő, családon belüli erőszak az országos statisztikák alapján is jelnetős problémának
számít. Nagyon sok esetben a családon belüli erőszak titokban marad és csak kishányadban kerül a
rendőrség látókörébe. A sértett fordulhat még az illetékes gyámhatósághoz, családsegítő és
családgondozóhoz, vagy a jogsegély irodához. Zaklatás vonatkozásában az 1998. évi XIX. törvény
138/A. §-a alapján távoltartás elrendelésére kerülhet sor, amennyiben a feltételek fennállnak. A
távoltartás elrendeléséről a területileg illetékes bíróság dönt, mely időtartama 10-60 napig terjed.
Településen családon belüli erőszakról nincs tudomásunk.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)

Községünkben anyaotthon, családok átmeneti otthona nincs.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi
közéletben
Év

Képviselő-testület tagja

Férfi
Nő
2012
2
3
2013
2
3
2014
2
3
2015
2
3
2016
3
2
2017
3
2
(Forrás: Helyi adatgyűjtés)
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A községben a helyi közéletben a nők aránya a 2008-2009. években volt a legnagyobb, mert akkor
a nők száma éppen a duplája volt a férfiak számának. 2012-től 2015-ig még mindig a nők aránya
volt a nagyobb. A nők aktívan részt vettek a település közéletében. A közösségi programok
szervezésében a nők és a férfiak közötti arány azonos, mivel egyenlő arányban vállalnak el
különböző feladatokat. A nők-férfiak aránya csak az elmúlt pár évben fordult meg.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések

A nők nehezebben találnak munkát, mint a férfiak. Sok munkáltató tart attól, hogy több lesz a
hiányzás a gyermekek betegsége vagy egyéb a gyermekek elhelyezésével kapcsolatos problémák
miatt (pl. óvodai és iskolai szünetekben). Gyakori felvetődő gond még a GYES-ről, GYED-ről való
visszatérés utáni munkába állás, ahol szintén felvetődnek a már említett okok problémák. A Tapolca
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya rendszeres pályázati programokkal igyekszik a nők
elhelyezkedésének esélyeit növelni. Felmérés nem készült a férfiak és nők közötti
bérkülönbségekről. A gyermekek elhelyezése (bölcsőde, óvoda, iskola) a munkaidővel való
összeegyeztethetősége
a
családos
édesanyák
legfontosabb
befolyásoló
tényezője
elhelyezkedésüknél. A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde bővítésével Monostorapátin és Tapolcán
meglévő bölcsőde is növelheti a nők elhelyezkedésének esélyeit.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A nőket, a gyermekes anyákat fokozottabban
érinti a munkanélküliség, nehezebben találnak
munkát.

Az esélyegyenlőség érdekében a nőkre szabott
foglalkoztatási programok kezdeményezése,
családbarát munkahelyek létrehozása. A 0-3
éves korosztály napközbeni ellátásának
biztosítása, fejlesztése. A kismamák és anyák
munkahelyi biztonságának védelme, javítása.
A családi erőszak megelőzését és feltárását
segítő civil szervezetek kialakításának
támogatása

A család és a nőket érintő erőszak

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az időskorú emberek száma szinte az egész világban magas. A népesség korcsoporton belüli
arányukat tekintve is növekedett. A társadalmak elöregedése globális problémává nőt, különösen a
fejlett ipari térségekben, országokban, így az Európai Unióban és Magyarországon is.
Az idősödésekkel párhuzamosan csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre
kedvezőtlenebbé válik. A megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új
időspolitikai célokat, deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket figyelembe vettek a magyar
idősügyi koncepció megalkotói is. Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi
deficitmodellt – amely főleg a veszteségekre összpontosított (egészség- és teljesítményromlás) –
felváltotta a fejlődésmodell. Ebben az új modellben előtérbe kerül: - meglévő képességek
megőrzése és fejlesztése - a széles körű aktivitás - az eddig nem használt képességek előhívása és az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása. A modell a passzivitás helyett az idős
emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra irányulnak, hogy az idősek (újra)
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bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a felnőttoktatás, az egész életen át tartó
tanulás (life long learning), és a generációk közötti kapcsolatok javítása, nyugdíjas korúak
munkavállalásának lehetőségének megteremtése.
A fejlett társadalmakban – részben a várható élettartam növekedésének hatására – új értelmet
nyert az időssé válás folyamata, és maga az időskor fogalma. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy
kit tekintsünk idősnek? Az Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009.) az időskor meghatározásánál több
aspektust is figyelembe vesz. Ezek:
- kronológiai életkor (évek száma)
- biológiai életkor (az egészségi állapot függvénye)
- pszichológiai életkor (szubjektív érzés – ki mennyi idősnek érzi magát)
- szociológiai életkor (a társadalom kit mennyire tart idősnek)
Az Idősügyi Stratégiában leggyakrabban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) életkor szerinti
felosztását használják, ami három korcsoportot különbözetet meg: idősödők (60-74 évesek), idősek
(75-89 évesek) és a nagyon idősek, agg vagy szépkorúak (90 éves és felette). E három csoporthoz
tartozó embereket együttesen nevezzük időseknek.
Fontos feladat, hogy hosszú távon olyan társadalmi és gazdasági környezet kerüljön kialakításra a
településen, amelyben az idősödő és az idős emberek minél tovább meg tudják őrizni aktivitásukat.
Fontos, hogy teret nyerjen egy újfajta szemléletmód, mellyel növelhető az időskor presztízse, és az
idősek iránti szolidaritás. Ma Magyarországon – egyelőre – az idősek inkább diszkrimináció
áldozatai, s nem értékes, integrált, értékteremtő részei társadalmunknak. Országos, és helyi szinten
is megoldandó feladattal állunk szemben.
Kiemelten fontos cél kell legyen, hogy a településen élő idős emberek megőrizhessék emberi
méltóságukat, önállóságukat és autonómiájukat.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi
rendelkezések irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
1. saját jogú; és
2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
1. az öregségi nyugdíj,
2. a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1. az özvegyi nyugdíj;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdíj;
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők
száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

22
20
21
19
22
n.a.

35
35
33
28
25
n.a.

57
55
54
47
47
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjasok száma (fő)
60
50
40
30
20
10
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2016-ban 47 fő. A lakónépesség 31,33 %a. A vizsgált időszakokban több a nyugdíjas nő, mint a férfi. 2012-től 2015-ig nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők és férfiak száma csökkent, 2016-ben mind a nők, mind a
férfiak száma növekedett.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A nyugdíjasok foglalkoztatásáról nem áll rendelkezésre adat. A cégek szívesen alkalmaznak
időseket, nyugdíjasokat, mert tapasztaltabbak, munkából való kiesésüket nem befolyásolja
gyermekük betegsége ezért ritkábban hiányoznak a munkahelyükről.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
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A nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetősége a közintézményekben nem jellemző. Ennek
elsősorban az az oka, hogy a közintézményekbe főként a munkanélkülieket és az ellátásban nem
részesülő, arra rászorult munkavállalók élveznek elsőbbséget. A Long Life Learning, az élethosszig
tartó tanulás fontos napjainkban. A felgyorsult társadalom információit, vívmányait követni,
munkát vállalni e nélkül nehéz. Az ember alapvető szükséglete a tanulás, a szellemi fejlődés. A
község nyugdíjasok foglalkoztatását elősegítő programokat nem szervezett, de nyitott minden olyan
programra és pályázatra, amely az időkorú lakosság foglalkoztatását és esélyegyenlőségét elősegíti
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Információ nem áll rendelkezésre a község lakosairól.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat a
szociálisan rászoruló időskorú lakosság számára segítséget nyújt önálló életvitelük fenntartásában,
mentális- vagy egészségi állapotukból fakadó problémáik megoldásában.
A községben a házi segítségnyújtást, mint szakosított ellátást a Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.
A házi segítségnyújtás feladata gondoskodni:
• a társult települési önkormányzatok működési területén élő időskorú személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
• Azokról, akik rossz egészségi állapotuk miatt ezt az ellátási formát igénylik. Településünkön
a házi segítségnyújtást 12 fő vette eddig igénybe 2016-ban.
A szociális étkeztetést az önkormányzat biztosítja, úgy, hogy a szomszéd település óvodájából a
falugondnok szállítja ki az ebédet minden rászorulónak. Diétás, és glutén mentes ételek készítését
az óvoda nem biztosítja. Szociális étkeztetést a faluban 7 fő igényli, akik naponta egy alkalommal
meleg ételhez jutnak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Hegyesd községben nem működik.
A településen 1 fő falugondnok segíti az idős lakosságot. Akinek feladatkörébe tartozik többek
között:
➢ az idős korosztállyal való kapcsolat felvétel, beszélgetés,
➢ hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
➢ orvosi kapcsolattartás, receptírás
➢ bevásárlás segítése, igény szerint bevásárlás
➢ szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
46
46
45
43
41
40

Nappali ellátásban
részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Nappali ellátásban részesültek

A 65 évnél idősebb lakosság száma 2013. évtől folyamatosan csökken, 2017-ben 40 fő volt. A
nappali ellátásban részesülő időskorúak száma a településre nézve nem releváns, mivel nincs ilyen
ellátás.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak
járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában
részesítettek (évi) átlagos
száma (fő)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Településünkön az időskorúak járadékában senki sem részesült.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A községben két civil szervezet működik.
1. „Hegyesdért” Közalapítvány
2. Hegyesdi Horgásztó Egyesület
E két civil szervezet önállóan és az Önkormányzat rendezvényein is aktívan részt vállal.
Az önkormányzat képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a közművelődést, ezért a könyvtári
feladatok mellett a kultúrházban különböző programok szervezésével is megbízta a könyvtárost. A
programok, megszervezésében, lebonyolításában a helyi lakosság is ki veszi a részét. A lakosság
kezdeményezésére programokat, előadásokat szervez az önkormányzat. Minden időszakban
megrendezésre kerülnek a kulturális események. Az idős lakosság örömmel veszi a különböző
előadásokat, megemlékezéseket, összejöveteleket. A helyi Értéktár létrehozásával a helyi értékeket,
szokásokat, hagyományokat kívánják a jövő nemzedékének is megőrizni, melyben az idős lakosság
is aktívan részt vesz. A falugondnoki szolgálat lehetőséget teremt az idős lakosság számára a
távolabbi települések kulturális eseményeire történő részvételére pl. Magyarpolány Passió.
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6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Mozielőadás Színházelőadás
látogatása
látogatása

Év

Múzeumi
Könyvtár
kiállítás
látogatása
megtekintése

Közművelődési
intézmény
Vallásgyakorlás Sportrendezvényen
rendezvényén templomban
részvétel
részvétel

2013

alkalom
0

alkalom
1

alkalom
0

alkalom
156

alkalom
9

alkalom
60

alkalom
0

2014

0

1

0

155

9

60

0

2015

0

1

0

155

9

60

0

2016

0

1

0

154

10

60

0

2017

0

1

1

154

12

60

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés
c) idősek informatikai jártassága
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága

Év

Összes
megkérdezett

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
46
45
43
41
40

Számítógépet használni tudók
száma
Fő
3
3
3
4
4

Internetet használni tudók száma

%
6,5%
6,7%
7,0%
9,8%
10,0%

Fő
2
2
2
3
3

%
4,3%
4,4%
4,7%
7,3%
7,5%

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Idősek infromatikai jártassága (fő)
50

45
40
35
30

25
20
15
10

5
0
2013

2014
összes megkérdezett

2015
számítógépezik

2016

2017

internetezik

A digitális kompetencia, az élethosszig tartó tanulás (Long Life Learning) napjainkban minden
korosztály számára fontos az esélyegyenlőség megvalósítása céljából.
Megfigyelhető a
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településünkön, hogy azok a nyugdíjasok, idős emberek, akik már nyugdíjba vonulásuk előtt aktív
korukban is használtak számítógépek vagy érdekli őket a számítógép használata nem jelent
különösen problémát annak megtanulása. Az ő számukra a számítógép használata mindennapos.
Egyre több családban fordul elő, hogy a család egy vagy több tagja külföldön szerez munkát, ők
hónapokig nem találkozhatnak szeretett családtagjaikkal, és a nyugdíjas anya, apa, hirtelen elkezd
érdeklődni a számítógép iránt, sky-on keresztül kommunikálnak gyermekeikkel. Ott, ahol nincs
motiváló tényező, a nyugdíjas emberek továbbra sem érdeklődnek a számítógép adta lehetőségek
iránt. Az önkormányzat pályázott a Digitális Jólét Program keretében DJP pont létesítésére és
eszközökre, mely megteremti a digitális tudással nem vagy hiányosan rendelkezők számára a
fejlődés lehetőségét. Megteremti a DJP pont az idős lakosság részére az informatikai eszközök, az
internet adta lehetőségek és előnyök ismeretének megszerzését, különböző programokon a
számítástechnikai és média eszközök használatával az előadások, rendezvények látványosabbá
tételét.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen
Év

Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2013
2014
2015
2016
2017

2
2
2
2
2

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az időseket célzó programok közül a településen az egyik program a falunapi rendezvény, amely
délelőtt szentmisével kezdődik, majd olyan programok, előadások, produkciók követik egymást,
amely az idős korosztály igényeit is kielégítik. Az önkormányzat minden évben megrendezte az
idősek napját, egészen 2010-ig bezárólag. Az idős korú lakosság kérése az volt, hogy ne
rendezzenek idősek napját, inkább az erre fordítandó pénzt az önkormányzat a falunapi
rendezvényekre tegye.
A másik az Adventi ünnepkörben - a programsorozat keretében - minden vasárnap műsorral,
programmal egybekötött rendezvénnyel teszik szebbé az ünnep előtti várakozást az idősek és
fiatalok számára egyaránt. A községben élő nők, asszonyok süteményeket sütnek, teát készítenek, a
férfiak forralt borral kínálják az egybegyűlteket.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az 55 év feletti korosztály helyzete kedvezőtlen
a munkaerő-piacon

Munkahelyek teremtése, az idős emberek
meggyőzése, őstermelőkké válhatnak és
termékeiket (bio termékeket) a környező
62

Az idős emberek kiszolgáltatott helyzete. Téli
időszakban fokozott veszélynek vannak kitéve,
kihűlés, fagyhalál. Kisnyugdíjasok helyzete a
legnehezebb. Egyedül kell fenntartani a lakást.

piacokon eladhatják
Fel kell hívni a figyelmüket a veszélyekre, sokat
segíthet a falugondnok, ő mindenkit ismer a
településen. Figyelőhálózat megszervezése,
önkéntesek bevonása. Rendőrségi tájékoztató a
bűncselekmények megelőzéséhez. Nyugdíjasok
részére megoldások keresése, lehetőleg a
környezetében nappali ellátás biztosítása.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A társadalom fontos és mindig időszerű kérdése a testi és szellemi hiányokkal, fejlődési
elmaradottsággal született emberekkel való foglalkozás kérdésköre. A XIX század tendenciái újra
kedvezni látszanak annak az egyébként több ezeréves gondolatnak, hogy a sérült emberek olyan
teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak gondoskodására szorulnak.
Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Nem csak
feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a társadalomba való befogadásuk
elősegítése. A fogyatékosság, a valamiben való akadályozottság számos területen jelentkezhet. A
legelterjedtebb felfogás szerint fogyatékos személy az aki
- érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy
- mozgásszervi és/vagy - testi teljességét és/vagy
- értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi
életben való aktív részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy
minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él,
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását. Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő emberek, valamint
a tartós egészségügyi problémákkal küzdők aránya eléri a 15%-ot. 2001. évi népszámlálási adatok
alapján hazánkban a fogyatékkal élők száma 577 000 fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki.
A fogyatékkal élők aránya a kor előrehaladtával egyre nő, így a 60 éven felüliek esetében közel
38%. Ez az arányszám nem tartalmazza a krónikus betegségekkel, és más súlyos egészségügyi
problémákkal küzdők számát. A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő
(43,3%-ban). A fogyatékos személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban” A
fogyatékosok társadalmi rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. A 2001. évi
népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb
arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), - ekkor a
mozgássérült emberek száma 251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg
10%, a vakok és gyengén látók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az
1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb.
10%-uk szenved.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy
minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él,
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását. Hazánkban a fogyatékkal élők száma közel hatszázezer fő az
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összlakossághoz viszonyítva közel 6 %-ot tesz ki. A fogyatékosságot általában valamilyen tartós
betegség idézi elő. A fogyatékos személyek közel 32 §-a szenved fogyatékosságban
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma nemenként
Megváltozott
Megváltozott munkaképességű személyek
munkaképességű személyek
Év szociális ellátásaiban részesülők száma - Férfiak
szociális ellátásaiban
Összesen
(TS 6201)
részesülők száma - Nők (TS
6301)
2012
1
4
5
2013
1
4
5
2014
1
3
4
2015
1
2
3
2016
2
2
4
2017
n.a
n.a
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2012

2013

2014
Férfiak

2015

2016

2017

Nők

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A fogyatékossággal élő emberek a munkaerő-piacon azért nem tudnak elhelyezkedni, mert
„teljesítmény” centrikus világunkban ez a fogyatékos embert érzelmileg, értelmileg, testileg,
mentálisan is megviseli. Nehezítő körülmény még az is, hogy a munkahelyek jelentős része nincs
akadály mentesítve. A hallássérültek számára nincs indukciós hurok, a látássérültek számára pedig
nincs térfestés vagy hangjelzéses iránymutatás. A felsoroltak mindegyike nagyban segíthetné a
fogyatékkal élő emberek munkaerő-piacra való jutásukat. A fogyatékkal élők számára az elmúlt
években egyre több munka lehetőség adódik, már számukra is biztosítottak bizonyos
munkalehetőségek, melyeket el tudnak végezni.
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A teljesítmény orientált világunkban a munkáltatók nem tolerálják a teljesítmény-csökkenést,
következésképpen inkább nem alkalmaznak fogyatékkal élő embereket. A munkáltató nem biztosít
munkaerőt a betanításra, nem hagy időt a betanulásra és a meós feladatok elvégzésére sem.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Hegyesd településen önálló életvitelt támogató intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek,
ezért a 7.1.2. számú táblázat nem relevans.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A fogyatékkal élő személyek egészségi állapotából fakadó hátrányok leküzdéséhez, támogatások
vehetők igénybe.
Magasabb összegű családi pótlék
A tartósan beteg, súlyosan fogyatékos kiskorú, illetőleg a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
nagykorú személy részére állapítható meg a magasabb összegű családi pótlék, melynek összege:
• A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300,forint
• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900,- forint
• A saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos személy
20.300,- forint.
Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy
– a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül
– anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki
• látási fogyatékos
• hallási fogyatékos
• értelmi fogyatékos
• autista
• mozgásszervi fogyatékos vagy
• halmozottan fogyatékos
• állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
állandó segítségre szorul
• állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások
által állandó segítségre szorul. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (2013-ban 28.500,- forint
• 65%-a (18.525,- forint: ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos,
illetve autista,
• 80%-a (22.800.- forint): ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy ha az igénylő
látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgáló
képessége teljesen hiányzik.
Rokkantsági járadék
Rokkantsági járadékra jogosult a 18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének betöltése előtt
teljesen munkaképtelenné vált, illetve 70%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást
szenvedett. Az ellátást legkorábban a 18. életév betöltésekor, de még a 25. életév betöltése előtt
lehet igényelni. 2013-ban a rokkantsági járadék összege 36.365,- forint.
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Közgyógyellátás
A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a
társadalombiztosítási támogatásba befogadott
• járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre – ideértve a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig, (az egyéni gyógyszerkeret
legfeljebb 12.000,- forint, az éves eseti keret 6.000,- forint.
• Gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is,
valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
• Az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
Közlekedési kedvezmény
A 102/2011.(VI.29) Korm. rendelet rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott személyeket megillető
közlekedési kedvezményekről, amely alapján gépkocsi szerzési és gépkocsi átalakítási támogatást
lehet megállapítani.
Parkolási igazolvány
Parkolási igazolványra jogosult az, aki
• A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011.(VI.29)Kor..rendelet értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
• Látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
• 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy
• A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
rendelet szerint vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi
fogyatékosnak, vagy autistának minősül, és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági
állásfoglalással igazolja.
Személyi jövedelemadó kedvezmény
Adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos személy. Az adókedvezmény az adóév első
napján érvényes havi minimálbér 5 %-nak megfelelő összeg (személyi kedvezmény)
Gépjárműadó fizetése alóli mentesség
Adómentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt súlyos mozgáskorlátozott nagykorú
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostohavagy örökbefogadó szülőt is .
Hegyesd községben csak egy fogyatékkal élő személy részesül fogyatékossági támogatásban és a
parkolási igazolványt is egy fő veszi igénybe.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Hegyesd községben a középületek felújításra kerültek, a kultúrház és a polgármesteri hivatal is. Az
épületek minősége megfelel az elvárásoknak, mindkét épület akadály mentesítve van. A
polgármesteri hivatal felújítása energia megtakarítás céljából is fontos, melynek keretében a
fűtéskorszerűsítés és a hőszigetelt vakolattal történő ellátás megvalósításával egy korszerű épület
várná az oda látogatókat. A könyvtár a tetőtérben van, amelynek akadálymentesítése nem
megoldott. Településünkön az utak minősége megfelelőnek mondható felújításra, egyenetlen
szakasz rendezésére lenne szükség megkönnyítve a közlekedést mivel a településen járda nincs.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
A kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés a fogyatékkal élők számára csak részben
biztosított, mert pl. a könyvtár, múzeum helyiségeket a fogyatékkal élők nem tudják elérni, lift
hiányában, nem akadálymentesített.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A községben munkahelyeket az önkormányzat biztosít. A helyi adatgyűjtés alapján nincs
tudomásunk arról, a községben lévő vállalkozók munkahelyet biztosítanának, ugyanis ezek
egyszemélyes vállalkozások.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Az önkormányzati tulajdonú intézmények akadálymentesítése megoldott, elérhető az orvosi
rendelő, a polgármesteri hivatal irodahelyisége, de lift hiányában nem érhető el a községi könyvtár
olvasóterme és a falumúzeum a fogyatékkal élő ember számára. Járda nincs, az Újszer-park
akadálymentesítettsége nem megoldott, azonban a fogyatékkal élők a parkot könnyen
megközelíthetik.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások nincsenek. A községben
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye nincs.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A fogyatékkal élő személyek hátránykompenzáló juttatások:
▪ magasabb összegű családi pótlék
▪ rokkantsági járadék
▪ közgyógyellátás
▪ közlekedési kedvezmény
▪ parkolási igazolvány
▪ személyi jövedelemadó kedvezmény
▪ fogyatékossági támogatás
▪ Gépjármű-adó kedvezmény
▪ utazási kedvezmény
▪ utazási költségtérítés
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Fogyatékos emberek munkába állása nem
megoldott

Fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásának
elősegítése, támogatása különböző
kedvezményekkel
Az
Utak felújítása pályázatokkal, járdák építése

Az utak minősége, állaga nem megfelelő
állapotban vannak, járdák nincsenek
Parkok akadálymentesítése nem valósult meg

Parkok akadálymentesítése
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Hegyesd község közfeladatokat ellátó szervezetei, igyekeznek a lakosság igényeit a legmagasabb
színvonalon kielégíteni.
A községben működő civil szervezetek:
1. „Hegyesdért” Közalapítvány
A közalapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a fiatalokat, programok szervezésével, illetve
azok lebonyolításával. Már megalakulását követő évben is aktívan részt vesztek a falunapi
rendezvényeken, sütöttek, főztek, ügyességi vetélkedőket rendeztek. Programok szervezésében és
lebonyolításában is részt vesznek.
2. Hegyesdi Horgásztó Egyesület
Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a hegyesdi tavon az érdeklődő gyermekeknek horgász
bemutatót tartsanak. A horgászat kultúrájának, etikájának propagálása, Hegyesd népszerűsítése. A
környezet és az élővizek- növény és állatvilág, halak védelme. Rendezvények, bemutatók előadások
szervezése. Horgászverseny lebonyolítása. A horgász sport kedvelőinek biztosítson ideális helyet a
horgászathoz. Közösség építésével a környezettudatos gondolkodás erősítésével az itt élők életét is
kedvezően befolyásolják.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jellemző a településen. Az önkormányzat
és a civil szervezetek a programok lebonyolításában, szervezésében, rendezésében szorosan
együttműködnek segítik egymást. Hegyesd községben nemzetiségi önkormányzat nem alakult.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a térségi és területi társulásokkal. Kölcsönösen segítik
egymást, részt vesznek egymás munkájában. Több kötelező önkormányzati feladatot társulási
formában látnak el.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, nemzetiségi önkormányzatok
célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenységek a községben nincsenek. e) civil
szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos
helyzetű gyermekek hasznos szabadidő eltöltésének, tehetségfejlesztésének támogatásától kezdve
az időskorúak, és az egész lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig lehetséges
esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Az önkormányzat nyitott a for-profit szereplők kezdeményezéseire. Nagy szerepe az
esélyegyenlőségi feladatokban a foglalkoztatás biztosítása lenne. Ennek köszönhetően ezen réteg
külső megítélése jobb lenne, életkörülményeik javulnának.
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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
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatában az adatszolgáltatásban, a helyi
adatok gyűjtésében, részt vett a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője,
A térségi Balaton-felvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, gyermekjóléti
szolgálat vezetője, a védőnő, a háziorvos, Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskola dolgozói, a falugondnok.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az elfogadott dokumentum Hegyesd község honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal
helyiségében – nyomtatott formában –hozzáférhető lesz, amely alapján az állampolgárok
megismerhetik esélyegyenlőségi programot és az intézkedéseket és így biztosított lesz a
megvalósulás folyamatos ellenőrzése. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP
IT)
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés hiánya. Diszkrimináció a
hátrányos
helyzetűekkel
szemben.
Munkanélküliség, regisztrálás nélküli
munkanélküli.

Az egészséges életmódra való nevelés,
egészséges életfeltételek ismertetése.
Szemléletformáló
programok.
Munkanélküliség feltérképezése

Gyermekek

Megjelennek az elszegényedés jelei.
Szülői
magatartás,
példamutatás
hiánya, rossz anyagi háttér miatt nehéz
a továbbtanulás. Az informatikai
eszközökhöz,
könyvekhez
történő
hozzáférés lehetőségének feltárása.
Digitális
tudás
hiányának
feltérképezése.

Idősek

A célcsoportra jellemző betegségek
gyakorisága. Kiszolgáltatott helyzet, téli
időszakban fokozott veszélynek vannak
kitéve. Bűncselekmények megelőzése,
elmagányosodás.
Digitális
tudás
feltérképezése.

Nők

A család és a nőket érintő erőszak.
Alacsony foglalkoztatás. Szegregáció a
nők körében.

Fogyatékkal
élők

Alacsony
foglalkoztatás.
Foglalkoztatás
elősegítése.
Akadálymentesítés
csak
részben
Akadálymentes
közlekedés.
megoldott
az
intézményekben.
Infokommunikációs akadálymentesítés
Infokommunikációs akadálymentesítés
megvalósítása
hiánya

Az
elszegényedés
csökkentése,
megszűntetése. Szülők bevonása az
óvodai iskolai életbe. Közoktatási
pályázatok kihasználása . Könyvtári
szolgáltatások,
számítástechnikai
eszközök használatának igényének
feltérképezései
Generációk közötti viszonyok feltárása,
idősek tisztelete
Egészségmegőrző
programok
szervezése.
Biztonságos
időskor.
Figyelőhálózat
megszervezése.
Rendőrségi
tájékoztatás
a
bűncselekmények
megelőzésére.
Digitális tudás fejlesztése.
Családon belüli erőszak megelőzése.
Munkához való jutás lehetősége.
Közösségi munkára való ösztönzés.
Előadások,
közösségi
programok
megszervezése.
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegény
-ségben élők

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Nevelés az egészséges életmódra.
Szemléletformáló
programok.
Munkanélküliség
feltérképezése,
informálás. Iskolázottság ösztönzése.
Digitális tudás fejlesztése
Szolgáltatások ingyenessé tétele. Szülők
bevonása az óvodai iskolai életbe.
Szünidei
programok
szervezése.
Könyvtár és a DJP pont, mint a
hátrányos helyzet megszüntetésének
helyszíne
Egészségmegőrző
programok
szervezése. Rendezvények szervezéseelmagányosodás
leküzdése.
Biztonságos
időskor.
Idősek
foglalkoztatásának segítése. Digitális
tudás
fejlesztése,
felzárkózás.
Közösségépítés
Családon belüli erőszak megelőzése.
Munkába
állás
lehetőségének
megismertetése.
Digitális
tudás
fejlesztése.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Hegyesd község Önkormányzat, Civil
szervezetek, VMKH Tapolcai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (Járási Munkaügyi
Kirendeltség)
Hegyesd község Önkormányzata, védőnő,
óvónő,
tanító,
szociális
gondozó,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
könyvtáros

Hegyesd
község
Önkormányzata,
Rendőrkapitányság
Tapolca
körzeti
megbízott, Tapolcai Járási Hivatal Járási
Foglalkoztatási Osztály, falugondnok

Hegyesd község Önkormányzata, Tapolcai
Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási Osztály

Foglalkoztatás
elősegítése. Hegyesd
Akadálymentes közlekedés
vállalkozók,

község

Önkormányzata,

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a jövőben is a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően
szegregációmentes körülmények között élhetnek, tanulhatnak és dolgozhatnak.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben és nehéz körülmények között élők élethelyzetén,
életminőségén javítsunk, hogy természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális helyzetük
javításához. A segítségnyújtás kiemelt célja pedig a munkavállalásra ösztönzés, illetve a
munkahelyteremtés, egészséges életkörülmények legyen.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges élethez, civilizált életkörülményekhez való
jogának érvényesülését. Fontosnak tartjuk a gyerekek korai fejlesztését, oktatásuk, egyéni és
csoportos szabadidős tevékenységeik támogatását. A hátrányos helyzetük, mely a település kis
község jellegéből adódik leküzdésében segítsük őket.
Fontosnak tartjuk a településen a digitális tudás fejlesztését, a digitalizált világ, az internet adta
lehetőségek biztosítását a településen élők számára. Az hagyományok, szokások fenntartását,
ápolását, a generációk közötti tudás, érték átmentését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek nehézségeire, legjellemzőbb problémáira, egészségi állapotuk
javítására, elmagányosodásuk megelőzésére, közösségi programokon való részvételük
támogatására, külső kapcsolataik erősítésére, és arra, hogy idős emberként is értékes tagjai
lehessenek a társadalomnak.
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy anyaságukból származó hátrányaik kompenzálásra
kerüljenek. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjának elősegítésére,
autonómiájának elfogadására, a közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz való
hozzáférésük megkönnyítésére, s különösen esélyegyenlőségük javítására a munka világában
Az intézkedési területek részletes kifejtése
I. Romák, mélyszegénységben és nehéz körülmények között élők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Nevelés az egészséges életmódra
A helyi adatgyűjtés szerint feltételezhető, hogy az egészségügyi és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nem biztosított teljes mértékben, a
mélyszegénységben élő és a roma származásúak, a nehéz körülmények
között élők számára.
Néhány esetben e célcsoport tagjai nem tudják, hogy a felmerülő
egészségügyi és egyéb más problémákkal hova, kihez forduljanak, az
önkormányzat célul tűzi ki, hogy minden ember számára egyforma
módon biztosítsa az egészségügyi és a közszolgáltatáshoz való
hozzáférést.
Rövid távú célok (R): 1 év – Igényfelmérés, adatgyűjtés, ismeretterjesztő
előadások szervezése az egészséges életmódról, a helyes életvezetésről.
Középtábú célok (K): 2 év - az egészséges életmód megtanulása, belső
igény kialakítása. Sport- és egészségprogramokon való
részvétel
támogatása,
segítése,
tájékoztatás,
tanácsadás
megszervezése.
Közszolgáltatásokhoz való hozzásegítés, rendszeres kapcsolattartás a
célcsoporttal.
Hosszú távú célok (H): 5 év – Az elért eredmények folyamatos
fenntartása, rendszeres tájékoztatás megszervezése, aktív segítségnyújtás
az egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez
Igényfelmérés, helyzetfelmérés, a problémák megfogalmazása és
megoldási javaslatok kidolgozása, programok, előadások szervezése, a
célcsoport rendszeres felkeresése és tájékoztatása. Szűrővizsgálatok
szervezése, a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása a
célcsoport aktív közreműködésével. Elért eredmények értékelése, az
eredmények fenntartása.

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

Háziorvos, védőnő, térségi családsegítő, falugondnok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Részletes igényfelmérés, helyzetelemzés nemek és korcsoportok szerint,
az érintett célcsoport egészségi állapotának felmérése. K: Programok,
szervezése, életmódváltozás jeleinek feltérképezése, egészséges
életkörülmények ismereteinek felmérése. Előadások szervezése,
egészséges életmód fenntartásának elősegítése. H: Egészséges életmód és
helyes életvezetés előnyeinek megtapasztalása, az elért eredmények
folyamatos fenntartása.
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Érdektelenség és motiváció hiánya, lemorzsolódás. Az elért eredmények
és a motiváció fenntartása különféle természetben nyújtott támogatások
révén (élelmiszer csomagok osztása, ingyenes sportprogramokon való
részvétel, ingyenes szűrővizsgálatok és tanácsadás).

Szükséges
erőforrások

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások

Intézkedés címe:

Szemléletformáló programok

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A célcsoporttal szemben feltételezhető a diszkrimináció jelenléte, amely
nemcsak a foglalkoztatásban, de a mindennapi életben is megjelenhet
különböző formában. Az előítélet gátolja egymás megismerését, a
hátrányosan megkülönböztetett személy értékeinek, képességeinek
felismerését
Az önkormányzat célja a diszkrimináció jelenlétének visszaszorítása a
mindennapi életben.
R: 1 év: - A helyi lakosságot érintő diszkrimináció jelenlétének,
típusainak feltérképezése, adatgyűjtés.
K: 3 év: - Helyi közösségi programok szervezése, melynek célja egymás
gondolkodásmódjának, viselkedésének, életkörülményeinek megismerése.
Olyan fórumok megszervezése, létrehozása, ahol felszínre kerülhetnek a
diszkrimináció jelensége és oka, olyan megoldási javaslatok kidolgozása,
amely csökkenti a hátrányos megkülönböztetést.
H: 5 év: - A diszkrimináció és az előítéletesség visszaszorítása, az elért
eredmények folyamatos fenntartása érdekében rendszeres közösségi
programok, fórumok szervezése, ahol a lakosságnak a hátrányosan
megkülönböztetett lakosságnak lehetősége van képességeit, készségeit,
motiváltságát megmutatni.
Megoldási módok kidolgozása, fórumok szervezése, adatgyűjtés, a helyi
vállalkozók bevonása, térségi foglalkoztatók bevonása a különböző
programokban,
a
fórumok
eredményességének
felülvizsgálata,
tapasztalatok összegyűjtése, az eredmények folyamatos mérése.

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

VMKH Tapolcai Járási Munkaügyi Kirendeltség, helyi vállalkozók, térségi
foglalkoztatók, munkaadók helyi civil szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019. 12.31. Rövid távú célok elérése K: 2021.12.31. Középtávú célok
elérés H: 2023.12.31. Hosszú távú célok elérése, és az elért eredmények
folyamatos fenntartása

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

R:
Helyzetelemzés, amely feltárja a hátrányos megkülönböztetés
előfordulási módjait, rávilágít az előítélet okaira.
K:
Diszkrimináció
előfordulásának
csökkentése.
Hátrányos
megkülönböztetés helyett a pozitív diszkrimináció jelenléte.
H: A diszkrimináció visszaszorítása, szemléletváltás. Az elért eredmények
folyamatos fenntarthatósága. egészséges életmód fenntartásának
elősegítése.
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Partnerek érdektelensége, motiváció hiánya, anyagiak hiánya.
Pályázatokon való részvétel, a partnerekkel való folyamatos
kapcsolattartás.

Szükséges
erőforrások

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások

Intézkedés címe:

Munkanélküliség feltérképezése, informálás

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

A munkanélküliség aktuális számát nem egyszerű meghatározni, mivel
nem mindenki regisztráltatja magát a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál.
A nem regisztrált állástalanok ezáltal kiesnek a kirendeltség által
meghirdetett
programokból,
képzésekből,
foglalkoztatási
lehetőségekből
R: 1 év: - A nem regisztrált munkanélküliek állástalanok pontos
számának meghatározása. A VMKH Tapolcai Járási Munkaügyi
Kirendeltségébe való eljutás segítése, a regisztráció előnyeinek
ismertetése.
K:
2 év:
- A munkanélküliség okainak felmérése, pályaorientációs
felmérések, a kirendeltséghez való eljutás segítése.
H:
5 év:
- A regisztrálatlan munkanélküliek számának folyamatos
csökkentése, cél, hogy a munkaerő-piacról kikerülő állástalan
regisztráltassa magát a Munkaügyi Kirendeltségen.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A munkanélküliség okainak feltárása, szemléletformáló
folyamatos figyelése

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

TJH Foglalkoztatási
falugondnok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

Osztály

munkatársa,

térségi

programok

családsegítő,

R: A regisztrálatlan munkanélküliek számának csökkentése, pontos
adatok a munkanélküliségről, nemek, életkorok, iskolai végzettség szerinti
megoszlásban. K: A nem regisztrált munkanélküliek együttműködése a
Munkaügyi Kirendeltséggel, ezáltal elérhetővé válnak a különféle
foglalkoztatási lehetőségek, pályázatok. H: Az állástalanok folyamatos
regisztrációja, együttműködése, amely révén láthatóvá válnak a
munkáltatók számára, nagyobb eséllyel kerüljenek vissza a munkaerőpiacra..
Motiváció hiánya, lemorzsolódás. Motiváció folyamatos fenntartása,
rendszeres kapcsolattartás a célcsoporttal
Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások
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Intézkedés címe:

Alacsony iskolázottság felszámolása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Az elmúlt években nem vett részt senki képzéseken, általános iskolai,
szakiskolai, középiskolai, gimnáziumi oktatásban, amellyel növelhetné
a munkába állás esélyeit..
Az önkormányzat célja az alacsony iskolázottság felszámolása, a
szakképzettség megszervezésének elősegítése.
R:
1 év: - Igényfelmérés, az iskolázottság pontos feltérképezése,
különböző felmérések, részvétel segítése, az elérhető képzések és
oktatásra való jelentkezés segítése.
K: 2 év:
- TJH Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Kirendeltség)
képzéseire, tanfolyamaira való eljutás segítése, a képzési időszak nyomon
követése, a felmerülő problémák megoldásaiban való segítségnyújtás,
támogatás (anyagi, természetbeni/szellemi támogatás.)
H: 5 év: Alacsony iskolázottság arányának folyamatos feltérképezése és
felszámolása, képzések, programokban való részvétel segítése. Tanulás
ösztönzése programokkal, információ nyújtás, jelentkezéshez nyújtott
segítségnyújtás.
Iskolázottság felmérése, nemenkénti, korosztályonkénti bontásban.
Oktatásban,
képzésben
való
részvétel
igényének
felmérése.
Kapcsolatfelvétel a Foglalkoztatási Osztállyal (Munkaügyi Kirendeltség)
szakembereivel, az iskolák pedagógusaival, képzések megszervezése, a
képzésekben való közreműködés és mentorálás, képzések sikerességének
felülvizsgálata, tapasztalatok összegyűjtése. A program sikerességének
értékelése

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

Foglalkoztatási Osztály, Képzést szervező oktatási intézmények, szervek,
falugondnok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Pontos adatok az iskolázottságról, nemenkénti, korosztályonként
bontásban, a helyi lakosság szükségleteinek, igényeinek megismerése
érdekében.
K: Tanfolyamok, képzések szervezése, a tanulás feltételeinek biztosítása (
oktató, pedagógus, helyszín, tankönyvek biztosítása, számítástechnikai
eszközök biztosítása, DJP pont biztosítása
H: Szakképzettség megszerzése, nagyobb esély a munkaerő-piacon
Motiváció hiánya, lemorzsolódás.
felmerülő problémák megoldása

Kapcsolattartás

a

célcsoporttal,

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások
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II. Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége

Intézkedés címe:

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és tehetséggondozása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A roma származású, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a
nehezebb körülmények között élő gyermekek számára nem elérhetőek
az olyan szakkörök, különórák, amelyek képességeiket fejlesztenék és
segítenék iskolai előmenetelüket.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

R: 1 év: - Iskolai, egyéb programok felmérése, célcsoport feltérképezése.
K: 2 év: - Igény szerint a rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása,
anyagi erőforrások bevonása.
H: 3 év: - A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása

Rászoruló kör feltérképezése,
felkutatása, megvalósítás.

támogatók

bevonása,

lehetőségek

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

Általános iskolák, óvodák, védőnő, térségi családsegítő, falugondnok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Dokumentáció: érintettek, rászorulók köre,
K: és H: Fejlesztő programok, szakkörök összefoglalói, jelenléti ívek,
támogatói lista

Pénzügyi források hiánya, más egyéb pénzügyi források felkutatása

Szükséges
erőforrások

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások

Intézkedés címe:

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, mentori hálózat kialakítása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A szülők sok esetben nem érdeklődnek gyermekeik iránt, nem megfelelő
szülői magatartást tanúsítanak, nem mutatnak példát.
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Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

R: 1 év: - A gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása,
bevonási lehetőségek kidolgozása.
K: 2 év: - Mentori hálózat kialakítása, védőnők, tanárok, tanítók, óvónők
bevonásával.
H: 5 év: - A program folyamatos fenntartása

Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok kidolgozása,
mentori hálózat kiépítése, program megvalósítása

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

Védőnő, térségi családsegítő, falugondnok, óvoda, iskola

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Igény felmérés, szülői igények feltárása
K és H: Szülők részvétele az intézmény életében, rendezvényeken való
részvétel aktivitása, gyermekeiknek problémáinak megoldásához
nagyobb odafigyelés. A gyermekek képességeinek fejlesztése,
közösségépítés
Pénzügyi források hiánya, szülők bevonásának nehézségei, mentori
hálózat szervezése

Szükséges
erőforrások

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások

Intézkedés címe:

Szünidei programok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Nyári szünetekben, iskolák, óvodák bezárnak. Probléma, hogy a
nyitvatartási idők hogyan igazodnak az igényekhez. Minden évben ez
komoly problémát jelent a szülők számára gyermekeik biztonságos és
hasznos időtöltése a szünetben.

Célok - Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

R: 1 év: - Helyzetelemzés, megoldási javaslatok felvázolása, kidolgozása.
K: 2 év: - Programterv elkészítése, pénzügyi források előteremtése,
szakemberek bevonása, foglalkoztatása.
H: 3-5 év: - A program folyamatos működtetése..
Megoldási javaslatok kidolgozása, helyzetelemzés elkészítése, anyagi
források
előteremtése,
szakemberek
foglalkoztatása,
program
megvalósítása.
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Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

Védőnő, térségi családsegítő, óvoda, iskola, könyvtáros

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Részletes igényfelmérés, helyzetelemzés korcsoportok szerint, az
érintett célcsoport igényeinek felmérése.
K: Programok, szervezése, programok típusának feltérképezése,
felmérése. Előadások szervezése, hasznos programok szervezése,
fenntartásának elősegítése.
H: A megszervezett programok megtapasztalása, az elért eredmények
folyamatos fenntartása, gyermekek ellátásának javulása.
Pénzügyi források hiánya, egyéb pénzügyi források felkutatása

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások

III. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát
munkahelyek létrehozása
A nőket, a gyermekes anyákat fokozottabban érinti a munkanélküliség,
nehezebben találnak munkát, mint azok, akik nem rendelkeznek
gyermekkel, vagy akár a férfiak
R: 1 év: - A foglalkoztatási lehetőségek tanulmányozása, munkáltatók
bevonása.
K: 2 év: - A családbarát munkahelyek lehetőségeinek bemutatása a
munkáltatók számára, pályázati lehetőségek keresése.
H: 5 év: - A programok elindítása, folyamatos megvalósítása

Ütemterv készítése, munkáltatók felmérése, tájékoztatása, anyagi háttér
biztosítása, szükségletfelmérés

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzat polgármestere, jegyzője

Partnerek

Önkormányzat, VMKH TJH Foglalkoztatási Osztály, Képzést szervező
oktatási intézmények, szervek, falugondnok, civil szervezetek,
munkáltatók

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.
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Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

R: Pontos adatok az iskolázottságról, korosztályonként bontásban, a helyi
nők szükségleteinek, igényeinek megismerése érdekében.
K: Tanfolyamokról, képzésekről tájékoztatás, elérhető munkahelyek,
családbarát munkahelyek megteremtése, elérhetősége (számítástechnikai
eszközök biztosítása, DJP pont biztosítása
H:
Szakképzettség megszerzése, nagyobb esély a munkaerő-piacon,
családbarát munkahelyek felkutatása, folyamatosan biztosítani a DJP
ponttal az álláshelyek felkutatásának lehetőségét, tanfolyamokra történő
jelentkezést, családbarát munkahelyek elérhetőségét.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Pénzügyi források hiánya, érdektelenség a munkáltatók részéről

Szükséges
erőforrások

Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások

Intézkedés címe:

A nőket érintő családon belüli erőszak

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A családon belüli erőszak viszonylag alacsonynak mondható, hogy
milyen arányban fordul elő, sajnos nem tudható, mivel az emberek
általában eltitkolják vagy tabu témaként kezelik. Nyilvánosságra nem
kerül.
Az önkormányzat célul tűzte ki az előforduló családi erőszak felkutatását.
R: 1 év: - Családi erőszak előfordulásának arányának feltérképezése,
gyakoriságának felkutatása K:
2 év:- Családsegítő munkatárs bevonása a munkába, fel kell tárni, hogy
arányban , milyen gyakran fordul elő a családokban az erőszak.
Biztonságot kell biztosítani azon nők számára, aki megélik a családon
belüli erőszakot.
H:5 év:- Prevenció, hatékony segítségnyújtás, tanácsadás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Megfelelő
szakember
alkalmazása,
(pszichológus,
családsegítő,
rendőrség), felmérés, elemzés, beavatkozás lehetőségei, segítségnyújtás

Résztvevők és
felelős

családsegítő munkatárs, védőnő

Partnerek

háziorvos, szakorvos, pszichológus, rendőrség

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Pontos adatok, felmérések a családon belüli, a nők elleni erőszak
előfordulásának megismerése érdekében.
K: Felmérés a nők elleni erőszak előfordulásáról, a bántalmazott nők
számára olyan légkört biztosítani, hogy problémáik kezelhetőbbé
váljanak.
H:
Folyamatos megfigyelés és a lehetőség biztosítása igény esetén a
problémák kezelhetővé tételéhez, a nők és a gyermekek védelmében.
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Sokan nem merik feltárni gondjukat, félnek a következményektől és
általában segítséget sem kérnek a bántalmazott nők.

Szükséges
erőforrások

Szakember biztosítása a célok megvalósításához felmerülő probléma
esetén, helyszín és anyagi erőforrás előteremtése

Intézkedés címe:

A nőket érintő családon belüli erőszak

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

A családon belüli erőszak viszonylag alacsonynak mondható, hogy
milyen arányban fordul elő, sajnos nem tudható, mivel az emberek
általában eltitkolják vagy tabu témaként kezelik. Nyilvánosságra nem
kerül.
Az önkormányzat célul tűzte ki az előforduló családi erőszak felkutatását.
R: 1 év: - Családi erőszak előfordulásának arányának feltérképezése,
gyakoriságának felkutatása K:
2 év:- Családsegítő munkatárs bevonása a munkába, fel kell tárni, hogy
arányban , milyen gyakran fordul elő a családokban az erőszak.
Biztonságot kell biztosítani azon nők számára, aki megélik a családon
belüli erőszakot.
H:5 év:- Prevenció, hatékony segítségnyújtás, tanácsadás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Megfelelő
szakember
alkalmazása,
(pszichológus,
családsegítő,
rendőrség), felmérés, elemzés, beavatkozás lehetőségei, segítségnyújtás

Résztvevők és
felelős

családsegítő munkatárs, védőnő

Partnerek

háziorvos, szakorvos, pszichológus, rendőrség

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Pontos adatok, felmérések a családon belüli, a nők elleni erőszak
előfordulásának megismerése érdekében.
K: Felmérés a nők elleni erőszak előfordulásáról, a bántalmazott nők
számára olyan légkört biztosítani, hogy problémáik kezelhetőbbé
váljanak.
H:
Folyamatos megfigyelés és a lehetőség biztosítása igény esetén a
problémák kezelhetővé tételéhez, a nők és a gyermekek védelmében.
Sokan nem merik feltárni gondjukat, félnek a következményektől és
általában segítséget sem kérnek a bántalmazott nők.
Szakember biztosítása a célok megvalósításához felmerülő probléma
esetén, helyszín és anyagi erőforrás előteremtése
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IV: Az idősek helyzete és esélyegyenlősége
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az idős emberek foglalkoztatásának elősegítése,
állapotuknak megfelelően aktivitásuk növelése,

az

egészségi

Az idősebb emberek helyzete kedvezőtlen a munkaerő-piacon. A
munkáltatók nem szívesen alkalmaznak nyugdíj előtt álló munkavállalót,
koruk, egészségi állapotuk miatt. A jó egészségi állapotban lévő nyugdíjas
korúak szívesen vállalnának munkát..
Az önkormányzat célul tűzte ki az idősek foglalkoztatásának elősegítését,
a munkaerő-piacon való elhelyezkedését.
R. 1 év: Adatgyűjtés, tájékozódás, helyi vállalkozók felkeresése, olyan
munkáltatókat megkeresni, akik hajlandók nyugdíj előtt álló, idős
korúakat is alkalmazni illetve nyugdíjasokat is.
K:2 év: Az idős korosztály munkába állásának segítése, támogatása.
Folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal, a Munkaügyi Kirendeltség
pályázatainak figyelése, kihirdetése.
H:5 év:
időskorúak foglalkoztatásának növelése, folyamatos
segítségnyújtás. A nyugdíjasok aktív időeltöltésének lehetőségeinek
feltárása.
Tájékozódás,
adatgyűjtés,
időskorú
emberek
feltérképezése,
vállalkozókkal,
munkáltatókkal
való
kapcsolattartás,
megfelelő
álláshelyek hirdetése, munkába állás segítése. Az idős korú emberek
meggyőzése arról, hogy viszonylag kevés ráfordítással őstermelővé is
válhatnak és megtermelt áruikat akár (biotermékeiket) a környező
piacokon értékesíthetik.

Résztvevők és
felelős

VMKH Tapolcai Járási Foglalkoztatási Osztály, civil szervezetek,
falugondnok, önkormányzat

Partnerek

háziorvos, szakorvos, pszichológus, rendőrség

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: A Helyzetelemzés során megismerhetővé válik a munkáltatók igényei,
fenntartásai, az igényfelmérés során pedig megismerhetővé válik, pontos
képet kaphatunk a dolgozni akarók számáról.
K: A betölthető álláshelyek feltérképezésével elindítható a foglalkoztatás.
H: Az idős korúak foglalkoztatási mutatóinak javítása annak érdekében,
hogy minél kevesebb legyen a munkanélküli idős korú ember illetve még
aktív nyugdíjasok hasznos részének érezzék magukat a társadalomban
Helyi vállalkozások érdektelensége, munkáltatók elutasító magatartása,
pályázati lehetőségek biztosítása
Pénzügyi- és emberi erőforrás, álláshelyek
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

Az idős korú emberek biztonsága
Az idős korú emberek többféle veszélynek vannak kitéve, kiszolgáltatott
helyzetben vannak a bűnelkövetőkkel szemben, télen pedig a különböző
balesetek (elcsúszás, kihűlés, fagyhalál) ilyenkor szükséges a fokozott
odafigyelés
Az önkormányzat célul tűzte ki az időkorúak biztonságérzetének
növelését, a veszélyforrások csökkentését.
R: 1 év: - Az idős emberek igényeinek, szükségleteinek, félelmeinek
feltérképezése, problémák, megoldási javaslatok kidolgozása, cselekvési
terv kidolgozása
K: 2 év: Szociális segítők alkalmazása, önkéntesek bevonása,
megelőző intézkedések. Szükség esetén tűzifa biztosítása, idős emberek
otthonaikban való ellenőrzés.
H: 5 év: - Figyelő hálózat megszervezése, önkéntesek, civil szervezetek,
szociális segítők, falugondnok

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Igényfelmérés, folyamatos helyzetelemzés, önkéntesek szervezése, civil
szervezetek bevonása, folyamatos kapcsolattartás a helyi lakossággal

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, civil szervezetek, családsegítő munkatárs,

Partnerek

Önkéntesek, házi
falugondnok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

segítségnyújtó

szolgálat,

szociális

családsegítők,

R: Az időseket érintő problémák, veszélyforrások beazonosítása,
cselekvései tervek kidolgozása, megoldási javaslatok
K: Figyelőhálózat kiépítése, veszélyek elhárítása, az idős korú emberek,
ismeretterjesztő előadások a körzeti megbízott bevonásával
H: Balesetek számának csökkentése, elégedett nyugdíjasok, közbiztonság
javítása. Biztonságérzetük javítása, eszközök biztosítása
Idős emberek félelmei, érdektelenség, motiváció hiánya, önkéntes
munkaerő hiánya
Anyagi és humán erőforrások
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Intézkedés címe:

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

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

Az idős korú emberek közösségépítése, közösségi programok, digitális
tudásuk bővítésének szervezése, az elmagányosodás megszüntetése
Az idős korú emberek kiszolgáltatott helyzetben vannak valamint sok időt
töltenek magányosan. Közösségben a problémáik feltárására egymás
segítségére is számíthatnak. A különböző programok, szakkörök az idejük
hasznos eltöltésére adnak lehetőséget elkerülve elmagányosodásukat. A
számítógép használatának hiányosságai, az internet adta lehetőségek
hiánya.
Az önkormányzat célul tűzte ki az időkorúak közösségépítésének,
közösségi programokban való részvételének növelését.
R: 1 év: - Az idős emberek igényeinek, szükségleteinek, félelmeinek
feltérképezése, problémák, megoldási javaslatok kidolgozása, cselekvési
terv kidolgozása. Közösségi programok, önképző körök igényeinek
feltárása.
K: 2 év: Közösségi programok, hagyományőrző előadások, szokások
felelevenítésével rendezvények szervezése.
H: 5 év: - Közösségi programok, klub megszervezése, fenntartása
önkéntesek, civil szervezetek, falugondnok bevonásával. A digitális tudás
fejlesztése, felzárkóztatásuk a digitális tudás hátránya miatt.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Igényfelmérés, folyamatos helyzetelemzés, önkéntesek szervezése, civil
szervezetek bevonása, folyamatos kapcsolattartás a helyi lakossággal

Résztvevők és
felelős

Hegyesd Község
falugondnok

Partnerek

Önkéntesek, civil szervezetek, szociális családsegítők, falugondnok

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

Önkormányzat

polgármestere,

civil

szervezetek,

R: Az időseket érintő problémák, közösségi igények beazonosítása, tervek
kidolgozása, megoldási javaslatok
K:, Az idős korú emberek, ismeretterjesztő előadások, közösségi
programokkal való megelégedése felmérés útján.
H: Elégedett nyugdíjasok, közösségépítés. Közérzetük, élethelyzetük
javítása, közösségi programok, informatikai eszközök biztosítása. Digitális
tudásuk fejlesztése oktatásban való részvételükkel.
Idős emberek félelmei, érdektelenség, motiváció hiánya, önkéntes
munkaerő hiánya
Anyagi és humán erőforrások
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Intézkedés címe:

Nyugdíjasok alapvető problémái, élethelyzetük javítása

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

A kisnyugdíjjal élők helyzete a legrosszabb. Anyagiak hiányában
lakásaikat nem tudják fenntartani, nem tudják fizetni rezsijüket, esetleg
elmagányosodnak

Résztvevők és
felelős

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, felelősök: Hegyesd község
polgármestere, jegyzője

Partnerek

szociális családsegítők, falugondnok, önkormányzat, civil szervezetk

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: 1 év: A veszélyeztetett emberek felkutatása. Saját környezetben nappali
ellátás biztosítása.
K: 2 év: A lehetőségek feltérképezése
H: 5 év:
A program folyamatos működtetése otthonaikban való
ellenőrzés.

Érintettek körének meghatározása, koordinálók bevonása, program
működtetése.

R: Az időseket érintő problémák, veszélyforrások beazonosítása,
cselekvései tervek kidolgozása, megoldási javaslatok
K: Figyelőhálózat kiépítése, veszélyek elhárítása, az idős korú emberek
segítése önkéntesek bevonásával
H:. Biztonságérzetük javítása, eszközök biztosítása, elmagányosodás és
nehéz életkörülményeik csökkentése

A program iránti érdektelenség, önkéntesek hiánya, pénzhiány

Pénzügyi és humán erőforrások

V. Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége

Intézkedés címe:

Fogyatékos emberek helyzetének javítása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A fogyatékos emberek munkába állása nem megoldott. A fogyatékkal élő
és mozgáskorlátozott emberek munkába állása nehézkes, mert a
munkáltatók nem szívesen alkalmaznak fogyatékkal élő munkaerőt
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Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Az önkormányzat célul tűzte ki a fogyatékkal élők foglalkoztatásának
elősegítését, munkához jutását.
R:
1 év: A fogyatékkal élők feltérképezése, helyi munkáltatókkal,
vállalkozókkal való kapcsolatfelvétel. Találkozási pontok kialakítása.
K: 3 év: A munkavállalók munkába állásának támogatása, a munkába
való eljutás megszervezése, a foglalkoztatás eredményességének
vizsgálata.
H: 5 év: Álláshelyek létrehozásának támogatása, a fogyatékkal élők
foglalkoztatásának növelése

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Igényfelmérés, helyzetelemzés, munkáltatók megkeresése, munkahelyre
való eljutás segítése.

Résztvevők és
felelős

Hegyesd község Önkormányzata, felelős: község polgármestere, jegyző

Partnerek

VMKH
Tapolcai
Járási
Kirendeltsége), munkáltatók

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

Foglalkoztatási

Osztály

(Munkaügyi

R: A fogyatékkal élők foglalkoztatási nehézségeinek feltérképezése,
idevágó tervek kidolgozása.
K: Munkahelyek teremtése
H: Állástalan fogyatékkal élők számának csökkentése, eszközök
biztosítása
Motiváció hiánya, érdektelenség, pénzhiány, nem akadálymentesített
munkahelyek,
Szükséges

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humán erőforrások

Intézkedés címe:

Akadálymentes közlekedés

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Az önkormányzat épületei akadály mentesítve vannak, de nem teljesen.
Az utak állapota rossz, az utakon a közlekedés nehézkes. Járda nincs a
községben

R: 1 év: Utak állapotának felmérése, pályázati lehetőségek figyelése,
K és H: 3-5 év: Szakemberek és vállalkozók bevonása, akadálymentesítés
előkészítése
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Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Akadálymentesítési terv kidolgozása, kivitelezé

Résztvevők és
felelős

Hegyesd Község Önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozók felelős:
Hegyesd Község polgármestere

Partnerek

civil szervezetek, önkormányzat

Határidő(k)
pontokba szedve

R: 2019.12.31. K: 2021.12.31. H: 2023.12.31.

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

R: Helyzetelemzés az utak állapotáról
K: Az utak felújítási munkálatai
H: Akadálymentes utak, parkok, épület illetve épületen belül

Pénzügyi nehézségek

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

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Nevelés
egészséges
életmódra

az A
helyi
adatgyűjtés
szerint
feltételezhető,
hogy
az
egészségügyi és a
közszolgáltatásokh
oz való hozzáférés
nem
biztosított
teljes mértékben,
a
mélyszegénységbe
n élő és a roma
származásúak, a
nehéz
körülmények
között
élők
számára.

Néhány esetben e
célcsoport tagjai
nem tudják, hogy
a
felmerülő
egészségügyi és
egyéb
más
problémákkal
hova,
kihez
forduljanak,
az
önkormányzat
célul tűzi ki, hogy
minden
ember
számára egyforma
módon biztosítsa
az egészségügyi és
a
közszolgáltatáshoz
való hozzáférést.
Rövid távú célok
(R): 1 év –
Igényfelmérés,
adatgyűjtés,
ismeretterjesztő
előadások
szervezése
az
egészséges
életmódról,
a
helyes
életvezetésről.
Középtábú célok
(K): 2 év - az
egészséges
életmód
megtanulása,

Az önkormányzat
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Igényfelmérés,
helyzetfelmérés, a
problémák
megfogalmazása
és
megoldási
javaslatok
kidolgozása,
programok,
előadások
szervezése,
a
célcsoport
rendszeres
felkeresése
és
tájékoztatása.
Szűrővizsgálatok
szervezése,
a
felmerülő
problémák
megbeszélése és
megoldása
a
célcsoport aktív
közreműködésével
.
Elért
eredmények
értékelése,
az
eredmények
fenntartása.

Hegyesd község R: 2019.12.31.
Önkormányzat
K: 2021.12.31.
polgármestere,
H: 2023.12.31
jegyzője

R:
Részletes
igényfelmérés,
helyzetelemzés
nemek
és
korcsoportok
szerint, az érintett
célcsoport
egészségi
állapotának
felmérése.
K:
Programok,
szervezése,
életmódváltozás
jeleinek
feltérképezése,
egészséges
életkörülmények
ismereteinek
felmérése.
Előadások
szervezése,
egészséges
életmód
fenntartásának
elősegítése.
H:
Egészséges
életmód és helyes
életvezetés
előnyeinek
megtapasztalása,
az
elért
eredmények
folyamatos
fenntartása.

Anyagi és humán
erőforrás,
pályázatok
és
anyagi
támogatások

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók.
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belső
igény
kialakítása. Sportés
egészségprogramo
kon való részvétel
támogatása,
segítése,
tájékoztatás,
tanácsadás
megszervezése.
Közszolgáltatások
hoz
való
hozzásegítés,
rendszeres
kapcsolattartás a
célcsoporttal.
Hosszú távú célok
(H): 5 év – Az
elért eredmények
folyamatos
fenntartása,
rendszeres
tájékoztatás
megszervezése,
aktív
segítségnyújtás az
egészségügyi és
közszolgáltatásokh
oz
való
hozzáféréshez

2

Szemléletformáló
programok

A
célcsoporttal
szemben
feltételezhető a
diszkrimináció
jelenléte, amely
nemcsak
a
foglalkoztatásban,
de a mindennapi
életben
is
megjelenhet
különböző
formában.
Az
előítélet gátolja
egymás
megismerését, a
hátrányosan
megkülönböztetet

Az önkormányzat
célja
a
diszkrimináció
jelenlétének
visszaszorítása a
mindennapi
életben.
R: 1 év: - A helyi
lakosságot érintő
diszkrimináció
jelenlétének,
típusainak
feltérképezése,
adatgyűjtés.
K: 3 év: - Helyi
közösségi
programok

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Megoldási módok
kidolgozása,
fórumok
szervezése,
adatgyűjtés,
a
helyi vállalkozók
bevonása, térségi
foglalkoztatók
bevonása
a
különböző
programokban, a
fórumok
eredményességén
ek felülvizsgálata,
tapasztalatok
összegyűjtése, az
eredmények

Hegyesd község
polgármestere és
jegyzője
Önkormányzat,
civil szervezetek

R: 2019. 12.31.
Rövid távú célok
elérése
K:
2021.12.31.
Középtávú célok
elérés
H:
2023.12.31.
Hosszú távú célok
elérése, és az elért
eredmények
folyamatos
fenntartása

R:
Helyzetelemzés,
amely feltárja a
hátrányos
megkülönböztetés
előfordulási
módjait, rávilágít
az előítélet okaira.
K: Diszkrimináció
előfordulásának
csökkentése.
Hátrányos
megkülönböztetés
helyett a pozitív
diszkrimináció
jelenléte.
H:
A

Anyagi és humán
erőforrások,
pályázatok,
motiváltság,
nyitott közösség

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók.
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t
személy
értékeinek,
képességeinek
felismerését

3

Munkanélküliség
feltérképezése,
informálás

szervezése,
melynek
célja
egymás
gondolkodásmódj
ának,
viselkedésének,
életkörülményein
ek megismerése.
Olyan
fórumok
megszervezése,
létrehozása, ahol
felszínre
kerülhetnek
a
diszkrimináció
jelensége és oka,
olyan megoldási
javaslatok
kidolgozása, amely
csökkenti
a
hátrányos
megkülönböztetés
t.
H:
5 év: - A
diszkrimináció és
az előítéletesség
visszaszorítása, az
elért eredmények
folyamatos
fenntartása
érdekében
rendszeres
közösségi
programok,
fórumok
szervezése, ahol a
lakosságnak
a
hátrányosan
megkülönböztetet
t
lakosságnak
lehetősége
van
képességeit,
készségeit,
motiváltságát
megmutatni.
A munkanélküliség R: 1 év: - A nem
aktuális
számát regisztrált
nem
egyszerű munkanélküliek
állástalanok
meghatározni,

folyamatos
mérése.

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával

A munkanélküliség
okainak feltárása,
szemléletformáló
programok

diszkrimináció
visszaszorítása,
szemléletváltás.
Az
elért
eredmények
folyamatos
fenntarthatósága.

Hegyesd község R: 2019.12.31.
polgármestere,
K: 2021.12.31.
jegyzője,
VMKH
H: 2023.12.31
Tapolcai
Járási

R: A regisztrálatlan Humán és anyagi Az intézkedések
munkanélküliek
megtervezésénél
erőforrás
számának
megfelelő
csökkentése,
pénzügyi háttér
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mivel
nem
mindenki
regisztráltatja
magát a Nemzeti
Munkaügyi
Hivatalnál. A nem
regisztrált
állástalanok
ezáltal kiesnek a
kirendeltség által
meghirdetett
programokból,
képzésekből,
foglalkoztatási
lehetőségekből.

4

Alacsony
iskolázottság
felszámolása

Az elmúlt években
senki nem vett
részt
általános
iskolai, szakiskolai,
középiskolai,
gimnáziumi
oktatásban, amely
növelhetné
a
munkába
állás
esélyeit.

pontos számának
meghatározása. A
VMKH
Tapolcai
Járási
Foglalkoztatási
Osztály
(Munkaügyi
Kirendeltségébe)
való
eljutás
segítése,
a
regisztráció
előnyeinek
ismertetése.
K:
2 év:
-A
munkanélküliség
okainak
felmérése,
pályaorientációs
felmérések,
a
kirendeltséghez
való
eljutás
segítése.
H:
5 év:
- A
regisztrálatlan
munkanélküliek
számának
folyamatos
csökkentése, cél,
hogy a munkaerőpiacról
kikerülő
állástalan
regisztráltassa
magát
a
Munkaügyi
Kirendeltségen.
Az önkormányzat
célja az alacsony
iskolázottság
felszámolása,
a
szakképzettség
megszervezésének
elősegítése.
R:
1 év:
Igényfelmérés, az
iskolázottság
pontos
feltérképezése,
különböző

összhangban van

folyamatos
figyelése

Hivatal
Foglalkoztatási
Osztály - Járási
Munkaügyi
Kirendeltség

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Iskolázottság
Hegyesd község R: 2019.12.31.
felmérése,
polgármestere,
K: 2021.12.31.
nemenkénti,
jegyzője
H: 2023.12.31.
korosztályonkénti
bontásban.
Oktatásban,
képzésben
való
részvétel
igényének
felmérése.
Kapcsolatfelvétel
a Foglalkoztatási
Osztállyal

pontos adatok a
munkanélküliségr
ől,
nemek,
életkorok, iskolai
végzettség szerinti
megoszlásban.
K:
A
nem
regisztrált
munkanélküliek
együttműködése a
Munkaügyi
Kirendeltséggel,
ezáltal elérhetővé
válnak a különféle
foglalkoztatási
lehetőségek,
pályázatok.
H: Az állástalanok
folyamatos
regisztrációja,
együttműködése,
amely
révén
láthatóvá válnak a
munkáltatók
számára, nagyobb
eséllyel
kerüljenek vissza a
munkaerő-piacra.

biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók

R: Pontos adatok Anyagi és humán Az intézkedések
az
megtervezésénél
erőforrás
iskolázottságról,
megfelelő
nemenkénti,
pénzügyi háttér
korosztályonként
biztosítása mellett
bontásban, a helyi
lehet
lakosság
megvalósítani. A
szükségleteinek,
pályázati
igényeinek
lehetőségek
megismerése
figyelése mellett
érdekében.
az intézkedések
K: Tanfolyamok,
fenntarthatók
képzések
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felmérések,
részvétel segítése,
az
elérhető
képzések
és
oktatásra
való
jelentkezés
segítése.
K: 2 év: - TJH
Foglalkoztatási
Osztály
(Munkaügyi
Kirendeltség)
képzéseire,
tanfolyamaira való
eljutás segítése, a
képzési
időszak
nyomon követése,
a
felmerülő
problémák
megoldásaiban
való
segítségnyújtás,
támogatás
(anyagi,
természetbeni/sze
llemi támogatás.)
H: 5 év: Alacsony
iskolázottság
arányának
folyamatos
feltérképezése és
felszámolása,
képzések,
programokban
való
részvétel
segítése. Tanulás
ösztönzése
programokkal,
információ
nyújtás,
jelentkezéshez
nyújtott
segítségnyújtás.

(Munkaügyi
Kirendeltség)
szakembereivel, az
iskolák
pedagógusaival,
képzések
megszervezése, a
képzésekben való
közreműködés és
mentorálás,
képzések
sikerességének
felülvizsgálata,
tapasztalatok
összegyűjtése. A
program
sikerességének
értékelése

szervezése,
a
tanulás
feltételeinek
biztosítása
(
oktató,
pedagógus,
helyszín,
tankönyvek
biztosítása,
számítástechnikai
eszközök
biztosítása,
DJP
pont biztosítása
H:
Szakképzettség
megszerzése,
nagyobb esély a
munkaerő-piacon

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

A
hátrányos
helyzetű
gyermekek
felzárkóztatása,

A
roma R: 1 év: - Iskolai,
származású,
a egyéb programok
felmérése,
halmozottan
célcsoport
hátrányos

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával

Rászoruló
kör Hegyesd község
feltérképezése,
polgármestere,
támogatók
jegyzője
bevonása,

R:
2019. 12.31.
Lehetőségek
felkutatása,
rászoruló
kör

Dokumentáció:
Pénzügyi
érintettek,
humán
rászorulók köre, erőforrások
fejlesztő

és Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
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tehetséggondozás helyzetű
gyermekek,
a
a
nehezebb
körülmények
között
élő
gyermekek
számára
nem
elérhetőek
az
olyan szakkörök,
különórák,
amelyek
képességeiket
fejlesztenék
és
segítenék iskolai
előmenetelüket

2

Szülők bevonása
az iskola, óvoda
életébe, mentori
hálózat
kialakítása

A
szülők
sok
esetben
nem
érdeklődnek
gyermekeik iránt,
nem
megfelelő
szülői magatartást
tanúsítanak, nem
mutatnak példát.

3

Szünidei
programok
szervezése

Nyári
szünetekben,
iskolák,
óvodák
bezárnak.
Probléma, hogy a
nyitvatartási idők
hogyan igazodnak
az
igényekhez.
Minden évben ez
komoly problémát
jelent a szülők
számára
gyermekeik
biztonságos
és
hasznos időtöltése

feltérképezése.
K: 2 év: - Igény
szerint
a
rászorulók
támogatása,
szponzorok
felkutatása, anyagi
erőforrások
bevonása.
H:
3 év: - A
program
folyamatos
fenntartása,
új
támogatók
bevonása
R: 1 év:
- A
gyermekük iránt
nem
érdeklődő
szülők
beazonosítása,
bevonási
lehetőségek
kidolgozása.
K: 2 év: - Mentori
hálózat
kialakítása,
védőnők, tanárok,
tanítók, óvónők
bevonásával.
H: 5 év:
- A
program
folyamatos
fenntartása
R:
1 év: Helyzetelemzés,
megoldási
javaslatok
felvázolása,
kidolgozása.
K:
2
év:
Programterv
elkészítése,
pénzügyi források
előteremtése,
szakemberek
bevonása,
foglalkoztatása.
H: 3-5 év: - A

összhangban van

lehetőségek
felkutatása,
megvalósítás.

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Érintettek körének
meghatározása,
megoldási
javaslatok
kidolgozása,
mentori hálózat
kiépítése, program
megvalósítása

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Megoldási
javaslatok
kidolgozása,
helyzetelemzés
elkészítése, anyagi
források
előteremtése,
szakemberek
foglalkoztatása,
program
megvalósítása.

meghatározása
K: 2021. 12.31.
Ütemterv
készítése,
támogatók
bevonása
H: 2023. 12.31.
Folyamatos
megvalósítás

programok,
szakkörök
összefoglalói,
jelenléti
ívek,
támogatói lista

biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók

Hegyesd község
polgármestere,
jegyző
iskolák
óvodák
önkormányzat

2019.
12. 31.
Érintettek körének
meghatározása
2021. 12. 31.
Mentori hálózat
szervezése
2023.
12. 31.
Folyamatos
megvalósítás

Szülők részvétele Pénzügyi, humán
az
intézmény erőforrások
életében,
rendezvényeken
való
részvétel
aktivitása,
gyermekeiknek
problémáinak
megoldásához
nagyobb
odafigyelés.
A
gyermekek
képességeinek
fejlesztése,
közösségépítés

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók

Hegyesd község
polgármestere,
jegyző
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Szolgálat, védőnő,
iskola, óvoda

2019.
12.31.
Helyzetelemzés,
megoldási javaslat
kidolgozása
2021.
12.31.
Pénzügyi fedezet
előteremtése,
szakemberek
foglalkoztatása
2023.
12.31.
Folyamatos
megvalósítás

K:
Programok, Pénzügyi
szervezése,
humán
programok
erőforrások
típusának
feltérképezése,
felmérése.
Előadások
szervezése,
hasznos
programok
szervezése,
fenntartásának
elősegítése.
H:
A
megszervezett

és Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók
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a szünetben.

program
folyamatos
működtetése.

A
nőket,
a
gyermekes
anyákat
fokozottabban
érinti
a
munkanélküliség,
nehezebben
találnak munkát,
mint azok, akik
nem rendelkeznek
gyermekkel, vagy
akár a férfiak.

R:
1 év: - A
foglalkoztatási
lehetőségek
tanulmányozása,
munkáltatók
bevonása.
K:
2 év: - A
családbarát
munkahelyek
lehetőségeinek
bemutatása
a
munkáltatók
számára, pályázati
lehetőségek
keresése.
H:
5 év: - A
programok
elindítása,
folyamatos
megvalósítása

programok
megtapasztalása,
az
elért
eredmények
folyamatos
fenntartása,
gyermekek
ellátásának
javulása.

III. A nők esélyegyenlősége
1

Nőkre
szabott
foglalkoztatási
programok
kezdeményezése,
családbarát
munkahelyek
létrehozása

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Ütemterv
készítése,
munkáltatók
felmérése,
tájékoztatása,
anyagi
háttér
biztosítása,
szükségletfelméré
s,

Hegyesd község
polgármestere,
jegyző
Önkormányzat,
VMKH
Tapolcai
Járási
Foglalkoztatási
Osztály
civil
szervezetek,
munkáltatók.

2019.
12.31.
szükségletfelméré
s, helyzetelemzés,
munkáltatók
bevonása
2021.
12.31.
program
bemutatása,
2023. 12.31. a
program
folyamatos
megvalósítása

Dokumentáció:
Pénzügyi
szükségletfelméré humán
s, helyzetelemzés, erőforrások
ütemterv,
foglalkoztatási
lehetőségek
bevezetése,
családbarát
munkahelyek
megteremtése. R:
Pontos adatok az
iskolázottságról,
korosztályonként
bontásban, a helyi
nők
szükségleteinek,
igényeinek
megismerése
érdekében.
K:
Tanfolyamokról,
képzésekről
tájékoztatás,
elérhető
munkahelyek,
családbarát
munkahelyek
megteremtése,
elérhetősége
(számítástechnikai
eszközök
biztosítása,
DJP
pont biztosítása
H:
Szakképzettség
megszerzése,
nagyobb esély a
munkaerő-piacon,

és Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók
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családbarát
munkahelyek
felkutatása,
folyamatosan
biztosítani a DJP
ponttal
az
álláshelyek
felkutatásának
lehetőségét,
tanfolyamokra
történő
jelentkezést,
családbarát
munkahelyek
elérhetőségét.

2

A nőket
családon
erőszak

érintő A családon belüli
belüli erőszak viszonylag
alacsonynak
mondható, hogy
milyen arányban
fordul elő, sajnos
nem
tudható,
mivel az emberek
általában
eltitkolják
vagy
tabu
témaként
kezelik.
Nyilvánosságra
nem kerül.

Az önkormányzat
célul tűzte ki az
előforduló családi
erőszak
felkutatását.
R: 1 év: - Családi
erőszak
előfordulásának
arányának
feltérképezése,
gyakoriságának
felkutatása
K:
2 év:
Családsegítő
munkatárs
bevonása
a
munkába, fel kell
tárni,
hogy
arányban , milyen
gyakran fordul elő
a családokban az
erőszak.
Biztonságot kell
biztosítani
azon
nők számára, aki
megélik
a
családon
belüli
erőszakot.
H:
5 év:
Prevenció,
hatékony
segítségnyújtás,
tanácsadás.

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Megfelelő
szakember
alkalmazása,
(pszichológus,
családsegítő,
rendőrség)

Családsegítő
munkatárs,
védőnő

R:
2019. 12.31
Rövid távú célok
elérése
K: 2021. 12.31.
Középtávú célok
elérése
H: 2023. 12.31.
Hosszú távú célok
elérése

A kezdeményezés
célja a nők elleni
erőszak
előfordulásának
megakadályozása.
A nők számára
olyan légkört kell
biztosítani, ahol a
problémák
kezelhetőkké
válnak. R: Pontos
adatok,
felmérések
a
családon belüli, a
nők elleni erőszak
előfordulásának
megismerése
érdekében.
K: Felmérés a nők
elleni
erőszak
előfordulásáról, a
bántalmazott nők
számára
olyan
légkört biztosítani,
hogy problémáik
kezelhetőbbé
váljanak.
H:
Folyamatos
megfigyelés és a
lehetőség
biztosítása igény
esetén
a
problémák

Szakember
biztosítása e célra,
helyszín és anyagi
források
előteremtése

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók
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kezelhetővé
tételéhez, a nők és
a
gyermekek
védelmében.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Az idős emberek
foglalkoztatásána
k elősegítése, az
egészségi
állapotuknak
megfelelően
aktivitásuk
növelése

Az
idősebb
emberek helyzete
kedvezőtlen
a
munkaerő-piacon.
A
munkáltatók
nem
szívesen
alkalmaznak
nyugdíj előtt álló
munkavállalót,
koruk, egészségi
állapotuk miatt. A
jó
egészségi
állapotban
lévő
nyugdíjas korúak
szívesen
vállalnának
munkát..

Az önkormányzat
célul tűzte ki az
idősek
foglalkoztatásának
elősegítését,
a
munkaerő-piacon
való
elhelyezkedését.
R.
1
év:
Adatgyűjtés,
tájékozódás, helyi
vállalkozók
felkeresése, olyan
munkáltatókat
megkeresni, akik
hajlandók nyugdíj
előtt álló, idős
korúakat
is
alkalmazni illetve
nyugdíjasokat is.
K:2 év: Az idős
korosztály
munkába
állásának segítése,
támogatása.
Folyamatos
kapcsolattartás a
munkáltatókkal, a
Munkaügyi
Kirendeltség
pályázatainak
figyelése,
kihirdetése.
H:5
év:
időskorúak
foglalkoztatásának
növelése,
folyamatos
segítségnyújtás. A
nyugdíjasok aktív
időeltöltésének
lehetőségeinek
feltárása.

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Tájékozódás,
adatgyűjtés,
időskorú emberek
feltérképezése,
vállalkozókkal,
munkáltatókkal
való
kapcsolattartás,
megfelelő
álláshelyek
hirdetése,
munkába
állás
segítése. Az idős
korú
emberek
meggyőzése arról,
hogy
viszonylag
kevés ráfordítással
őstermelővé
is
válhatnak
és
megtermelt
javaikat akár (biotermékeiket)
a
környező piacokon
értékesíthetik.

Hegyesd község
polgármestere,
jegyző,
önkormányzat,
helyi vállalkozók,
munkáltatók

R:
2019. 12.31
Rövid távú célok
elérése
K:
2021. 12.31.
Középtávú célok
elérése
H
2023. 12.31.
Hosszú távú célok
elérése

R:
A Pénzügyiés
Helyzetelemzés
emberi erőforrás,
során
álláshelyek
megismerhetővé
válik
a
munkáltatók
igényei,
fenntartásai,
az
igényfelmérés
során
pedig
megismerhetővé
válik,
pontos
képet kaphatunk a
dolgozni akarók
számáról.
K: A betölthető
álláshelyek
feltérképezésével
elindítható
a
foglalkoztatás. H:
Az idős korúak
foglalkoztatási
mutatóinak
javítása
annak
érdekében, hogy
minél
kevesebb
legyen
a
munkanélküli idős
korú ember illetve
még
aktív
nyugdíjasok
hasznos részének
érezzék magukat a
társadalomban

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók
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2

Az
idős
emberek
biztonsága

korú Az
idős
korú
emberek többféle
veszélynek vannak
kitéve,
kiszolgáltatott
helyzetben vannak
a bűnelkövetőkkel
szemben,
télen
pedig a különböző
balesetek
(elcsúszás, kihűlés,
fagyhalál) ilyenkor
szükséges
a
fokozott
odafigyelés.

3

Az
idős
korú
emberek
közösségépítése,
közösségi
programok,
digitális tudásuk
bővítésének
szervezése,
az
elmagányosodás
megszüntetése

Az
idős
korú
emberek
kiszolgáltatott
helyzetben vannak
valamint sok időt
töltenek
magányosan.
Közösségben
a
problémáik
feltárására

Az önkormányzat
célul tűzte ki az
időkorúak
biztonságérzeténe
k növelését, a
veszélyforrások
csökkentését.
R: 1 év: - Az idős
emberek
igényeinek,
szükségleteinek,
félelmeinek
feltérképezése,
problémák,
megoldási
javaslatok
kidolgozása,
cselekvési
terv
kidolgozása
K: 2
év:
Szociális segítők
alkalmazása,
önkéntesek
bevonása,
megelőző
intézkedések.
Szükség
esetén
tűzifa biztosítása,
idős
emberek
otthonaikban való
ellenőrzés.
H:
5 év: Figyelő
hálózat
megszervezése,
önkéntesek, civil
szervezetek,
szociális segítők,
falugondnok.
Az önkormányzat
célul tűzte ki az
időkorúak
közösségépítésén
ek,
közösségi
programokban
való részvételének
növelését.
R: 1 év: - Az idős
emberek

R: 2014. 12.31.
Rövidtávú célok
elérése
K: 2015. 12.31.
Középtávú célok
elérése
H: 2018. 12.31.
Hosszú távú célok
elérése

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Igényfelmérés,
folyamatos
helyzetelemzés,
önkéntesek
szervezése, civil
szervezetek
bevonása,
folyamatos
kapcsolattartás a
helyi lakossággal,
körzeti
megbízottal

Önkormányzat,
civil szervezetek,
családsegítő
munkatárs,
felelős: Hegyesd
község
polgármestere,
jegyzője

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Igényfelmérés,
folyamatos
helyzetelemzés,
önkéntesek
szervezése, civil
szervezetek
bevonása,
folyamatos
kapcsolattartás a
helyi lakossággal

Hegyesd Község
R: 2019.12.31.
Önkormányzat
K: 2021.12.31.
polgármestere,
civil szervezetek, H: 2023.12.31.
falugondnok

R: Az időseket Anyagi és humán
érintő problémák, erőforrások
veszélyforrások
beazonosítása,
cselekvései tervek
kidolgozása,
megoldási
javaslatok
K: Figyelőhálózat
kiépítése,
veszélyek
elhárítása, az idős
korú
emberek
biztonságérzeténe
k javítása
H:
Balesetek
számának
csökkentése,
elégedett
nyugdíjasok,
közbiztonság
javítása.

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók

R: Az időseket Anyagi és humán
érintő problémák, erőforrások
közösségi igények
beazonosítása,
tervek
kidolgozása,
megoldási
javaslatok
K:, Az idős korú
emberek,

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
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egymás
segítségére
is
számíthatnak. A
különböző
programok,
szakkörök
az
idejük
hasznos
eltöltésére adnak
lehetőséget
elkerülve
elmagányosodásu
kat. A számítógép
használatának
hiányosságai, az
internet
adta
lehetőségek
hiánya.

4

Nyugdíjasok
alapvető
problémái,
élethelyzetük
javítása

A
kisnyugdíjjal
élők helyzete a
legrosszabb.
Anyagiak
hiányában
lakásaikat
nem
tudják fenntartani,
nem tudják fizetni
rezsijüket, esetleg
elmagányosodnak.

igényeinek,
szükségleteinek,
félelmeinek
feltérképezése,
problémák,
megoldási
javaslatok
kidolgozása,
cselekvési
terv
kidolgozása.
Közösségi
programok,
önképző
körök
igényeinek
feltárása.
K:
2
év:
Közösségi
programok,
hagyományőrző
előadások,
szokások
felelevenítésével
rendezvények
szervezése.
H:
5 év: Közösségi
programok, klub
megszervezése,
fenntartása
önkéntesek, civil
szervezetek,
falugondnok
bevonásával.
A
digitális
tudás
fejlesztése,
felzárkóztatásuk a
digitális
tudás
hátránya miatt.
R:
1 év: A
veszélyeztetett
emberek
felkutatása. Saját
környezetben
nappali
ellátás
biztosítása.
K:
2 év:
A
lehetőségek
feltérképezése
H:
5 év:
A

ismeretterjesztő
előadások,
közösségi
programokkal való
megelégedése
felmérés útján.
H:
Elégedett
nyugdíjasok,
közösségépítés.
Közérzetük,
élethelyzetük
javítása, közösségi
programok,
informatikai
eszközök
biztosítása.
Digitális tudásuk
fejlesztése
oktatásban való
részvételükkel.

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Érintettek körének
meghatározása,
koordinálók
bevonása,
program
működtetése

Szociális
Szolgáltató
és
Gondozási
Központ,
felelősök:
Hegyesd község
polgármestere,
jegyzője

2019.
12.31.
Érintettek körének
és
résztvevők
körének
meghatározása,
koordinátorok
bevonása.
2021. 12.31. A
megállapodások
megkötése
2023. 12.31. A

A
programban Pénzügyi
részt
vevő humán
nyugdíjasok
erőforrások
száma,
koordinálók
száma,
lakás
eladások,
elmagányosodás
csökkenése.

az intézkedések
fenntarthatók

és Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
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program
folyamatos
működtetése

program
folyamatos
megvalósítása

fenntarthatók

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Fogyatékos
emberek helyzete

A
fogyatékos
emberek munkába
állása
nem
megoldott.
A
fogyatékkal élő és
mozgáskorlátozott
emberek munkába
állása nehézkes,
mert
a
munkáltatók nem
szívesen
alkalmaznak
fogyatékkal
élő
munkaerőt.

2

Akadálymentes
közlekedés

Az önkormányzat
épületei akadály
mentesítve
vannak, de nem
teljesen. Az utak
állapota rossz, az
utakon
a
közlekedés
nehézkes. Járda
nincs a községben.

Az önkormányzat
célul tűzte ki a
fogyatékkal élők
foglalkoztatásának
elősegítését,
munkához jutását.
R:
1 év: A
fogyatékkal élők
feltérképezése,
helyi
munkáltatókkal,
vállalkozókkal való
kapcsolatfelvétel.
Találkozási pontok
kialakítása.
K:
3 év: A
munkavállalók
munkába
állásának
támogatása,
a
munkába
való
eljutás
megszervezése, a
foglalkoztatás
eredményességén
ek vizsgálata.
H:
5
év:
Álláshelyek
létrehozásának
támogatása,
a
fogyatékkal élők
foglalkoztatásának
növelése
R:
1 év: Utak
állapotának
felmérése,
pályázati
lehetőségek
figyelése,
K:
3
év:
Szakemberek és
vállalkozók
bevonása,
akadálymentesítés

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Igényfelmérés,
helyzetelemzés,
munkáltatók
megkeresése,
munkahelyre való
eljutás segítése.

Önkormányzat,
felelősök:
Hegyesd község
polgármestere,
jegyző

R:
2019.12.31.
Rövid távú célok
elérése
K:
2021.12.31.
Középtávú célok
elérése
H: 2023. 12.31.
Hosszú távú célok
elérése

R: A fogyatékkal Pénzügyi
és
élők
emberi erőforrás
foglalkoztatási
nehézségeinek
feltérképezése,
idevágó
tervek
kidolgozása.
K: Munkahelyek
teremtése
H:
Állástalan
fogyatékkal élők
számának
csökkentése

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
fenntarthatók

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

Akadálymentesíté Önkormányzat,
si
terv vállalkozó Felelős:
kidolgozása,
polgármester
kivitelezés

R: 2019. 12. 31.
Rövid távú célok
elérése
K: 2021. 12. 31.
Középtávú célok
elérése
H: 2023. 12. 31.
Hosszú távú célok
elérése

R: Helyzetelemzés Pénzügyi gondok,
az utak állapotáról annak hiánya
K:
Az
utak
felújítási
munkálatai
H: Akadálymentes
utak,
parkok,
épületek
illetve
épületen belül.

Az intézkedések
megtervezésénél
megfelelő
pénzügyi háttér
biztosítása mellett
lehet
megvalósítani. A
pályázati
lehetőségek
figyelése mellett
az intézkedések
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előkészítése

fenntarthatók
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős 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,
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- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
A településen az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt
problématerületekre a terület faktorainak 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.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek

képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
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A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 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
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➢ Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
➢ Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
➢ Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
➢ Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30
napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok
teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
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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 Hegyesd község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és
társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP
Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Hegyesd község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú
határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Hegyesd, 2018. december 19.

Stark Sándor
polgármester

A Hegyesd község. Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.

2018. december 19.

Stark Sándor
Hegyesd Község Önkormányzata

2018. december 19.

Takács Lászlóné
Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal

2018. december 19.

Marton József
Művészetek Völgye Általános Iskola

2018. december 19.

Váradi Anita
Mesevirág Óvoda és Bölcsőde

2018. december 19.

dr. Piedl Endre
Háziorvos
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2018. december 19.

Földiné Sümegi Judit
Védőnői Szolgálat

2018. december 19.

Fekete Róbertné
Falugondnoki Szolgálat

2018. december 19.

Pordán Katalin
Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat

2018. december 19.

Kapócs Tibor
„Hegyesdért” Közalapítvány

2018. december 19.

Angyal Gergely
Horgász Egyesület
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HEP elkészítési jegyzék2
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető)

NÉV3

HEP részei4

Aláírás5
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Marton József
Intézményvezető
Művészetek
Völgye
Általános
Iskola
Váradi Anita
intézményvezető
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
4

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

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.
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