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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 

Magyarország biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az 

állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, 

politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési és egyéb 

helyzet szerinti különbségtétel nélkül.  

A Magyarország az emberek fenti rendelkezések szerinti bármilyen hátrányos 

megkülönböztetését törvényei által szigorúan bünteti, ugyanakkor a jogegyenlőség 

megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel segíti.  

Magyarország az esélyegyenlőséget a társadalom számára fontos értéknek tekinti. Segíti elérni 

azt a célt, hogy megkülönböztetés nélkül mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó 

minőségű szolgáltatások elérésére, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékkal élő, milyen a származása vagy az anyai helyzete.  

Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása is. 

Magyarország nemzetközi kötelezettségeire, továbbá az európai közösségi jog vívmányaira 

tekintettel az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló, módosított 2003. évi CXXV. törvényt. Az Országgyűlés, az Alaptörvény 

rendelkezéseihez igazodva, e törvényben is elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő 

méltóságú személyként élhessen és hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönbözetést elszenvedők számára.  

 

A Program kiemelt figyelmet fordít „A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

szempontjairól szóló” Kormányrendelet alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos 

helyzetűnek minősülő csoportok: a mélyszegénységben élők, a romák, a  nők, a fogyatékkal élők, 

az idősek és a gyermekek helyzetére 

 

A Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazza Mórichida Község Önkormányzata 

feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzését, 

vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését.  
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Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program a legteljesebb mértékben megfeleljen 

az uniós elvárásoknak, feltérképeztük az érintettek körét és biztosítottuk a partnerség 

követelményeit.  

A Települési Esélyegyenlőségi Program készítése során figyelembe vettük a Nemzeti Idősügyi 

Stratégia elvárásait is.  

Az előrehaladás mérhetőségének biztosítása és a 2 évenkénti felülvizsgálat eredményessége 

érdekében, az elkészített intézkedési terv indikátorokat, kiinduló értékeket tartalmaz, valamint 

tartalmazza az elérni kívánt célértékeket 

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, 

Mórichida Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 

a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 
Mórichida község a Kisalföldön a Marcal és a Rába völgyében helyezkedik el, Győr-Moson-Sopron 

Megye délkeleti részén, Győrből közúton – 32 km – a 83-as útról Tétnél letérve jó félóra alatt autóval 

odaérünk. Kerékpárral Győrből Koroncón keresztül nagyrészt erdők között kerekezve illetve a Rába 

vagy a Marcal védtöltésén érhetjük el. Csorna csak 22 kilométerre van Mórichidától. A 

vasútállomások ugyan messzebb vannak – Gyömörén illetve Enesén át ma már 14 autóbusz pár 

közlekedik megyénk székhelyére. 

  

Határa ligetes, lapos homokos hátakkal. Szántók és erdők váltakoznak rajta.  

Az időjárása kellemes, habár a csapadék viszonylag kevés. A vizek falujának is nevezhetnénk. A Rába 

folyó a falu nyugati határa a Marcal folyó a Fő utcai „kertek alatt” csordogál.  
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A Marcalt a falu határában éri el a Csikvándi Bakony-ér és a Csangota patak. Ma már nehéz 

elképzelni, hogy a Csangota mentén a XIX. Században 29 vízimalom működött. 

 

A falu mai településszerkezete a történeti fejlődésének egyes fázisait tükrözi s az egyes részek nem 

kapcsolódnak szervesen egymáshoz. Az ősi falurész –Bordács- még ma is létezik, s a Nagy- és Kis- 

mórichidai rész jól megkülönböztethető. Az utóbbi évtizedekben a falu elsősorban a szőlőhegy 

irányában (kültelek) fejlődött. Igényes szép házak épültek a régi és az új falu részen egyaránt. A régi 

falurésztől az újat a „Papréten” létesült sportpálya választja el. 

 

A falun kívüli településekről – az ősi Teke-pusztáról, Ferencházáról s Tördemészről – a lakosok 

betelepültek a faluba. Tekén ma már csak az erdészlakások vannak Mórichida határában, 

Dombiföldön található az Árpád-korban -1251. előtt- román stílusban, a mórichidai premontrei 

kolostor részeként épült katolikus templom. 

 A mórichidai Fő utca közepe táján egy szép vadgesztenyesor vezet az 1789-ben épült evangélikus 

templomhoz. 

 

Mórichida település 830 fős lélekszámú. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatal adatai szerint a lakónépesség száma az elmúlt években csökkenést mutat. 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakosság nagyobb része aktív korú a településen: 
 
0-14 éves:      134 fő 
15-17 éves:      34 fő 
18-59 éves:    476 fő 
60-64 éves:      46 fő 
65 év feletti : 140 fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állandó népesség - nők

0-14 éves

13%

15-17 éves

3%

18-59 éves

54%

60-64 éves

5%

65 év feletti

25%

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Állandó népesség - férfiak

0-14 éves

12%

15-17 éves

5%

18-59 éves

66%

60-64 éves

7%

65 év feletti

10%

 
                           Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A munkaképes polgárok jelentős hányada naponta ingázik Győrbe, illetve a településen végez 

vállalkozási tevékenységet.  

 
 
Az állandó oda-és elvándorlások egymáshoz viszonyított aránya viszonylag állandó. 
 

 
állandó jellegű 
odavándorlás/fő 

Elvándorlás/fő 

2008 11 18 

2009 18 9 

2010 16 31 

2011 17 19 

2012 24 13 

            Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
A születések száma  alacsony a településen. A halálozások száma szinte kétszerese  a születésekének. 
 

  
élve születések 
száma 

halálozások száma 

2008 6 15 

2009 9 12 

2010 6 5 

2011 6 11 

2012 4 12 

                                         Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A családok szociális helyzetét a 90-es évek gazdasági, társadalmi változásai kedvezőtlenül 

befolyásolták. A termelőszövetkezet a rendszerváltás után megszűnt, az itt élő emberek nagy 

részéből kényszervállalkozó vagy őstermelő lett.  

A településen általános iskola, óvoda, könyvtár, művelődési ház működik. A lakosság szolgálatában a 

háziorvosi alapellátás megoldott, a szakellátás Győrben történik. Működik gyógyszertár, védőnői 

szolgálat. Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is működik a településen. Az önkormányzat működtet házi 

szociális gondozást a segítségre szoruló idős emberek gondozására, illetve a helyi óvoda konyháról 

biztosítja az étkeztetést. A közbiztonságra a Téti Rendőrőrs valamint az önkéntesen szerveződött 

Polgárőrség vigyáz. 

A lakosság szórakozási lehetőségei a helyi vendéglátóegység látogatása, valamint a helyi kulturális 

rendezvények, pld. Falunap, búcsú, szüreti bál, idősek napja, ádventi gyertyagyújtási ünnepség 

sorozat, karácsonyváró ünnepség, farsang, jótékonysági bálok.  

A vezetékes ivóvíz- és gázszolgáltatás, a szervezett hulladékszállítás, a telefonhálózat illetve az 

internet szolgáltatás mára megoldott a településen. A szennyvíz csatornarendszer kiépítése is 

befejeződött. 

A településen a mezőgazdaság és az állattenyésztés a fő megélhetési forma, mely egyéni 

vállalkozásban, vagy Kft formájában biztosítja a családok megélhetését. A községben egyéb 

munkalehetőséget az ÁFÉSZ bolt, illetve két családi vállalkozásban lévő élelmiszerbolt, illetve a 

„MÓRICH” Kft (volt termelőszövetkezet utódja). 

A gazdasági helyzetből adódóan magas a munkanélküliségi ráta, ennek csökkentése érdekében 

kiemelkedik a közfoglalkoztatás, illetve a „MÓRICH” Kft által biztosított alkalmi idénymunka. 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma 2012. 11. 20-án 

település 
Összese
n (fő) 

foly.nyilv.
> 
365 (nap) 

jár. Tip. 
Ell   (fő) 

segély tip. 
Ell. (fő) 

munkav.kor
ú népes. (fő) 

relatív 
mut. 
(%) arányszám 

Mórichida 61 7 15 
 
26 577 10,57 1,22 

 Forrás: Munkaügyi Központ Győr 
 
Mórichida-Árpás-Rábaszentmiklós Községek Körjegyzősége (továbbiakban Körjegyzőség) 9131 

Mórichida, Fő utca 131. sz. alatti ingatlanon helyezkedik el a település északi részén.  

A Körjegyzőség Mórichida Árpás Rábaszentmiklós Községek Önkormányzatainak fenntartásában 

működik 1990. óta, központja Mórichida.  

2013. február 1-től Gyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Mórichidai Kirendeltsége néven működik 

a hivatal. 
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Értékeink, küldetésünk 
 

 
A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell 

határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket.  

A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat 

által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv 

összhangjáról.  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő 

bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, az oktatás és a képzés területén 

a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, a közszolgáltatásokhoz, valamint az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre, olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányait, illetve javítják  

foglalkoztatási esélyeiket.  

 

Célok 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Mórichida település Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a lakosság hozzájusson a jogszabályok 

által biztosított ellátásokhoz. Ezzel is támogatva, azt, hogy ne legyen magas az elvándorlás,  a 

kisgyermekes családokat itt tudjuk tartani a településen. 

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

IT tartalmazza. 

 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

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

segítségével tudjuk biztosítani a társadalmi egyeztetést. 

 
 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott helyi rendeletben biztosítsa:                            

-  a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakos vagy tartós  

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére  az átmeneti  segélyezést  8/2007.(VI. 12.) sz. 

rendelet   

- a gyermekek szociális helyzete alapján gyermekvédelmi támogatást biztosítunk a 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 - a szociálisan rászoruló idős korúak, vagy egészségi állapotuk miatt önmaguk és eltartottjai ellátását 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek megoldani, napi egyszeri melegételt biztosítunk a 

mórichidai óvoda konyhájáról                                                                                                                                                            

 -  házi szociális gondozó útján gondoskodunk az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek a 

gondozásáról, akik önmaguk ellátására otthonukban saját erőből nem képesek         

- temetési segély biztosítunk annak a hozzátartozónak, aki a meghalt személy eltemettetéséről 

gondoskodott, és nyilatkozata alapján a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 

létfenntartását veszélyezteti 

- köztemetést biztosítunk az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről, ha nincs vagy nem 

lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésről köteles személy az 

eltemettetésről szociális rászorultsága miatt nem tud gondoskodni. 

 

 

   

                                                  



 12 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
- Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet 

formájában hagy jóvá. 

 

Mórichida Önkormányzat gazdálkodásának alapja a mindenkori elfogadott éves költségvetés 

tervezése, elfogadása, végrehajtása során törekedni kell egyensúlyának biztosítására. 

Az önkormányzat bevételi forrásrendszer bővítése elengedhetetlen a folyamatos önkormányzati 

működés, a falu fejlesztés érdekében.  

 

- Köznevelés-fejlesztési terv1 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 

városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a 

településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a 

rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére 

aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási 

kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok 

készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az 

oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján 

a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és 

közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és 

köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a 

településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 

diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv 

elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és 

országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. § 

 

- Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat  a 

                                                           
1 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 

elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 

államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 

rendelkező társulást hoznak létre 

Mórichida Önkormányzat tagja a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzati Térségfejlesztési 

Társulásának. 

A társulás feladat- és hatáskörökre, a közös fenntartású intézményekre, a társulás szolgáltatásai 

igénybevételének feltételeire megállapodás alapján  a következő feladatokat látja el: 

 

1./Területfejlesztéssel összefüggő feladatok tekintetében a társulás a kistérség területén a 

kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében az ország és a megye 

fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok 

területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 

elképzeléseit.  

Ennek keretében feladata:  

a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak 

vizsgálata, 

b) a kistérség területfejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevételével 

készített területfejlesztési programjának kidolgozása, elfogadása és a 

megvalósítás ellenőrzése, 

c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv készítése,  

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetes 

véleménynyilvánítás a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra 

az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, 

feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, 

e) a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról vélemény 

nyilvánítása, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit 

illetően,  

f) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésében való közreműködés, 
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g) források gyűjtése a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához, 

h) a kistérség képviselete területfejlesztési ügyekben, 

i) a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek együttműködésének koordinálása, együttműködés az állami és civil 

szervezetekkel, 

j) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez, 

k) együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési 

társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és 

szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel, 

2./ A közoktatási feladat keretén belül a Társulás ellátja:  

 

a) a közoktatási intézményi feladatot, amelynek keretében gondoskodik a közoktatási 

feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. 

§ (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények hatékonyabb működésének 

szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról.  

A feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok Képviselő-testületei vállalják, hogy 

az általuk fenntartott óvodákban és általános iskolákban az óvodai csoportok és 

iskolai osztályok átlaglétszáma megfelel a 36/2005. (III.1.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletének I. fejezetében foglalt feltételeknek.   

Az a) pontban megjelölt feladatellátást a Társulás a 3. számú mellékletben felsorolt 

mikrotérségi intézményi társulások, valamint a települési önkormányzat által 

önállóan fenntartott intézménye útján biztosítja.   

 

b)  a pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetését az alábbiak szerint:  

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 

- logopédiai ellátás, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 

- nevelési tanácsadás, 

- fejlesztő felkészítés, 

- gyógytestnevelés. 
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A Társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladat ellátásáról a Téti Kistérség Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye útján intézményfenntartóként, továbbá külön megállapodás 

keretében a Téti Kisfaludy Károly ÁMK-val történő együttműködés útján gondoskodik.  

 

3./ A gyermekjóléti alapellátási feladat keretén belül a Társulás a gyermekjóléti szolgáltatás 

integrált formában történő ellátását vállalja.  

Társulás a feladat ellátásáról intézményfenntartóként, a Téti Kistérség Sokoróaljai 

Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján  gondoskodik.  

4./ A szociális alapellátási feladat keretén belül a Társulás a családsegítés, a támogató 

szolgáltatás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a házi segítségnyújtás, illetve a gyermekek 

napközbeni ellátása feladatok ellátását vállalja. 

A Társulás a felsorolt feladatokról a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye útján gondoskodik. 

5./ Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat  győri 

központú Háziorvosok Ügyelete Közhasznú Társaság látja el a kistérség településein.  

 

6./ A belső ellenőrzési feladat keretén belül a Társulás biztosítja a feladat ellátásában részt vevő 

települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, önmaga és 

munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a 

Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését. 

 

7./ A  - nyilvános könyvtárral nem rendelkező – önkormányzatokra vonatkozóan a Társulás az 

alábbi módon biztosítja a mozgókönyvtári feladatokat: 

A Tárulás szerződést köt a megyei könyvtárral (továbbiakban szolgáltató), akitől megrendeli a 

könyvtári szolgáltatásokat. 

A Társulás a feladat ellátásban részt vevő településeken olyan könyvtári szolgáltató helyek 

kialakításáról gondoskodik, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány 

elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt 

könyvtári szolgáltatások fogadhatók. 

A Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek 

biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti 

információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz 

működtetéséről. 
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8./ A kistérségi ügyintézési korszerűsítési feladat keretén belül a Társulás segíti a 

munkaszervezete irodahelyiségének kialakítását, a Társulás által fenntartott intézmények 

kistérségi munkaszervezethez integrálását, továbbá valamennyi települési önkormányzat 

bekapcsolását a kistérségi informatikai hálózat kialakításába.  

a) Törekszik a virtuális önkormányzás települési és kistérségi szintű 

alkalmazására. 

b) Segíti a közigazgatás átalakulását e-közigazgatássá, amellyel hozzájárul a 

helyi és kistérségi politika és társadalmi e-demokrácia létrejöttéhez, 

ideértve a helyi e-népszavazás feltételeinek megteremtését.    

9./ Gazdaság- és területfejlesztés, valamint idegenforgalom, 

     10./ Környezet- és természetvédelem. 

11./ Foglalkoztatás 

12/ Sporttevékenység 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns   

      adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

 
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns  kutatások nem állnak rendelkezésre. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
 

Pontos adat nem áll rendelkezésünkre a  mélyszegénységben élőkről  a településen. Információink  

alapján a településünkön vannak munkanélküliek.   

 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküliek 

fő 
év  

nő férfi összesen 

2008 16 27 43 

2009 41 36 77 

2010 26 34 60 

2011 27 18 45 

2012 24 17 41 
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A népszámlálási adatok alapján  Mórichida településen senki sem vallotta magát romának. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

 

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

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.  

 

A rendszeres szociális ellátásban részesülők száma csökken, de a  foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők száma éveken át nem változott. 

 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 
támogatás) év 

fő 15-64 évesek %-ában fő 
munkanélküliek 
%-ában 

2008 13 2,29 - - 

2009 3 0,57 15 21,4 

2010 3 0,52 10 19,2 

2011 1 0,17 11 22,5 

2012 0 0 11 30,5 

                                 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

 A munkanélküliek között jellemzően az általános iskolát végzettek száma alacsonyabb, mint a 8 

általánosnál magasabb iskolai  végzettségű regisztrált munkanélküliek száma. Ezen adatok abból 

vezethetők vissza, hogy a fiatal pályakezdők regisztráltatják magukat a Munkaügyi Központban, az 

idősebb, alacsony végzettségű, javarészt alkalmi munkából élő sorstársaik azonban nincsenek 

nyilvántartva a rendszerben. 

 
 
 



 18 
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        Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
 
2012. évben regisztrált munkanélküliek száma a településen 
 

Összes regisztrált munkanélküli száma 41 

Álláskeresési segélyben részesülők száma 11 

Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 4 

180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma 21 

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 0 

                     Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Településünkön az összes regisztrált munkanélküli fele még mindig tartósan munkanélküli.  Ez maga 

után vonja, hogy a család továbbra is nehéz anyagi helyzetben van, ami előtt-utóbb megjelenik a 

segélyezés rendszerében is, mivel nem tudja magát fenntartani.  

 

 

c) közfoglalkoztatás 
 

Mórichida Önkormányzata közfoglalkoztatás keretében a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

résztvevő személyeket közmunka program keretében foglalkoztatja. Pályázat útján legalább  1 fővel 

kívánja bővíteni a közfoglalkoztatott létszámot. 

 

Közfoglalkoztatási létszám Mórichida Község Önkormányzatnál: 
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év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 
aránya a település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő romák/cigányok 

száma 

2010 7 1% nincs adat 

2011 7 1% nincs adat 

2012 14 2% nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatottak bérezéséről az önkormányzatnak nincsenek adatai. 
 
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.) 
 
Legközelebbi munkalehetőség Győrben található, ahová autóbusszal 55 perc alatt lehet eljutni. A 

lakosság nagy része ingázik.  Helyben néhány egyéni vállalkozó van, akik általában saját 

családtagjaikat foglalkoztatják.  Az önkormányzat által fenntartott intézményekben, iskolában, 

postán, boltban, vendéglátóhelyeken vannak még helyben betöltött munkahelyek.  

                                                                 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

vendéglátóhelyek 
száma 

állami szektorban 
foglalkoztatottak 

száma 

2008 132 9 3 31 

2009 35 2 2 

31 

2010 57 2 2 

31 

2011 60 2 2 

31 

2012 65 2 2 

31 

 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A fiatalok tanulmányaik befejezése során az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programokban csak a Győri Munkaügyi Központ által jutnak továbbképzéshez miután 

ott regisztráltatták magukat.  

 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 
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A felnőttképzésben keretében a Győri Munkaügyi Központhoz tudnak fordulni az érintettek. Helyben 

az Önkormányzat közfoglalkoztatási programban keretében tudja foglalkoztatni a munkanélkülieket. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
 
Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben nem foglalkoztat mélyszegénységben élőket és 
romákat. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Nincs információnk ilyen esetekről 

 

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

 
A települési önkormányzata szociális helyzetük és rászorultságuk alapján a polgárokat pénzbeli, vagy 

természetbeni ellátásban részesíti. Mórichida Község Önkormányzata a (1993. évi III. tv. )  A szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott rendszeres segélyeket, 

különböző támogatásokat az alábbiak szerint teljes körűen biztosítja. 

 

 

  

   1. aktív korúak ellátása 

 

Ellátottak száma (fő)
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      2. lakásfenntartási támogatás 

 

                   

Támogatásban részesülők (fő)
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3. átmeneti segélyben részesültek  

 

2008 év 2009 év 2010 év 2011 év 2012 év 

24 fő 48 fő 29 fő 16 fő 17 fő 

 

 

4. közgyógyellátás 
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5. ápolási díj 
 

                     

Ápolási díjban részesülők száma (fő)
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6. A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési 

önkormányzat nyújthat a rászorultak részére. A temetési segélyt esetében a jogosultak körét, 

valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a képviselő-

testület önkormányzati rendeletben szabályozza. 

 

2008 év 2009 év 2010 év 2011 év 2012 év 

12 fő 12 fő 5 fő 5 fő 5 fő 

 

7. köztemetés az elmúlt évek során nem volt  

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

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza 

meg. Mórichidán a szociális étkeztetést igénybe vevők átlag létszáma 25 fő. 

 
9. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  

Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 

fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást.  

Az igénybevevők száma a koncepció felülvizsgálatakor 5  fő. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Mórichida településen a lakóházak vezetékes ivóvíz ellátottsága 99,5 %,  a gázvezeték ellátottság 82 

%, villanyáram minden ingatlanon van. A szennyvízcsatorna kiépítése is megtörtént, a lakóházak 70 

%-a csatlakozott a rendszerhez. 

Hajléktalanságról nem tudunk adatokat. 

Bérlakás-állomány nincs a településen. 

Az önkormányzat  tulajdonában 2 lakás van, jelenleg  6 fő lakik az önkormányzati lakásokban. 

Szociális lakhatás a településen nem biztosított. 

Külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás célra használt boros pincék találhatók 

Mórichida szőlőhegyben, ahol két család lakik életvitelszerűen. A pincesoron  villany és a vezetékes 

ivóvíz biztosított. 

A lakhatási feltételeket a lakásfenntartási támogatásokkal segíti az önkormányzat. A 

lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 

lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 

25%-át meghaladja.  

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és háztartások számától.  

A településen lakásfenntartási támogatásban 16 fő részesült, valamennyi normatív lakásfenntartási 

támogatást kapott.  

A túlzott eladósodottság miatt egy családnak van árverés alatt az ingatlanja. 

 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Telepek, szegregátumok nincsenek a településen.   

 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
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Az egészségügyi alapellátás része: 

1. háziorvosi ellátás, 

2. fogorvosi alapellátás, 

3. alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 

4. védőnői ellátás, 

5. iskola-egészségügyi ellátás. 

 

A községben a felnőtt  háziorvosi ellátást az orvos vállalkozóként látja el, egy védőnői körzet van.  

 

                                  Egészségügyi ellátás 2012. évben 
 

Védőnőre jutó gyermekek száma 145 

Felnőtt háziorvos által ellátott esetek száma 700 

 

A településünk társulásban biztosítja a család és házi segítségnyújtást. A fogorvosi alapellátás Tét 

településen vehető igénybe. Faluban egy gyógyszertár működik.  Szakellátás Győrben működik. 

Az egészségügyi helyzet mutatói közül  pontos információval nem rendelkezünk. 

 

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

 

Településünkön a tüdőszűrő vizsgálat évente szűrőbuszokkal biztosított, a többi szakosított 

szűrővizsgálatokra Győrbe kell utazni.  A koragyermekkori kötelező szűréseket a védőnő illetve a 

háziorvos helyben elvégzi. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A fejlesztő és rehabilitációs ellátások hozzáférése Győrben biztosított. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A helyi óvoda konyhán biztosítjuk a közétkeztetés jogszabályban előírt egészséges táplálkozáshoz 

szükséges szempontjait. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
A falu sportpályáján biztosított a lakosság számára a sport programok hozzáférése. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A személyes gondoskodás keretében az önkormányzat biztosítja a helyi étkeztetést és a házi 

segítségnyújtást a szociálisan rászorulók részére. 

 

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

 
Hátrányos megkülönböztetés eseteiről nincs tudomásunk. 

 

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

 

Diszkrimináció eseteiről nincs tudomásunk. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Közösségi élet színterei a településen az évente megrendezendő falunap, a Vendel napi búcsú, a 

szüreti felvonulás, idősek napja, ádventi gyertyagyújtási ünnepség sorozat, karácsonyváró ünnepség, 

farsang, jótékonysági bálok. 

 

 

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

 
Nem áll rendelkezésünkre adata arra vonatkozóan, hogy Mórichidán hány fő vallja magát cigány 

nemzetiséghez tartozónak. A településen roma nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közfoglalkoztatásban részt vevők közül nincs 
információnk, hogy kik élnek mélyszegénységben 

Önkormányzat rászorultság alapján bírálja el, 
hogy kit vesz fel közmunkásnak 
Adatgyűjtés  a rászorultak  körében. 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát 
a  Munkaügyi Hivatalnál. 

Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a 
munkanélkülieknek adható támogatásokról – 
személyre szóló prospektusok kiküldése- 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető az óvodai ellátás valamint 

az általános iskolai oktatás.  

Védelembe vett gyermek nincs a településen.  Hét fő a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek. Fogyatékossággal élő gyermekek számáról nincs adatunk.  

 
A gyermekek egészségügyi ellátása a védőnő illetve a háziorvos által biztosított. 
                      
 
 Gyermekek helyzete 
 

18 év alattiak száma 145 

védelembe vett 18 év alattiak 0 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 0 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 12 

kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetésben részesülők száma 30 

  

 Veszélyeztetett kiskorú illetve védelembe vett gyermek nincs a településen.   
 
A kiskorú gyermekek lakhatása településünkön minden gyermek számára biztosított. 
 
A szociális ellátás keretében biztosított a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amelyben 12 

gyermek részesül. A kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés is biztosított, amelyben  30 gyermek 

részesül.                              

 

 

Életkori megoszlás 
 

0-14 éves lányok 56 

0-14 éves fiúk 46 

 
 
 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs a településen. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A településen védőnői ellátás biztosított, a gyermekorvosi rendelés havonta kijáró gyermekorvossal 

megoldott, a szakorvosi ellátás pedig Győrben érhető el.   

A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó korai fejlesztési igényeik alapján a  Téti 

Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott Rábaszentmihályon 

működtetett szakellátáson vehető igénybe. Településünk nincs ilyen ellátásra szoruló kisgyermek. 

 

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat  működik a településen, amely hetente tart ügyfélfogadást. 

 

A gyermekétkeztetés a mórichidai Óvoda konyháról biztosított. 

 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokról nincs információnk. 
 

Egészségfejlesztési, sport,- szabadidős és szünidős programok konkrétan nincsenek szervezve a 

településen, de az Önkormányzat által fenntartott sportpálya szükség szerint egész évben igénybe 

vehető. 

 

A gyermek étkeztetés hétvégén nem biztosított, a szünidőben pedig mindaddig biztosított, míg az 

óvoda konyha 4 hétre történő leállása nem kezdődik el.  

 

Ingyenes tankönyvet kap minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család. 

 

Hátrányos megkülönböztetés eseteiről nincs tudomásunk. 
 

Diszkrimináció eseteiről nincs tudomásunk. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

megoldott a településen. 

Iskolapszichológus az iskola társulás keretein megoldott. 
 
Hátrányos megkülönböztetés eseteiről nincs tudomásunk. 
 

A tanulók hátrányos megkülönböztetéséről nincs adatunk. 
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Diszkrimináció eseteiről nincs tudomásunk. 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az óvoda nyári 4 hétre való leállása problémát 
jelent a szülőknek gyermekeik elhelyezése miatt 
az óvoda bezárásának időszakában. Ügyeletet 
ezen időszakban nem tart az óvoda. 
 

- szükségletfelmérés (kérdőívek kiküldése) 
esetlegesen ki igényelné az ügyeleti nyitva tartást 
illetve azt, hogy az óvoda csak 3 hétre álljon le. 
 

 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt 

szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve.  

 

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak: 

1./  a 45 év feletti nők, 

2./  pályakezdő nők  szakmai tapasztalat hiánya miatt 

3./  kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 281 286 254 270 27 16 

2009 231 293 195 252 36 41 

2010 284 286 250 260 34 26 

2011 278 283 260 256 18 27 

2012 283 290 266 266 17 24 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Nincs adatunk a foglalkoztatást segítő és képzési programok számáról. 
 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
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1 
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2 

24 0             

 

 

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

 

Hátrányos megkülönböztetés eseteiről nincs tudomásunk. 
 

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

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

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a természetes szaporodás csökkent a  településen 

 

 

 élve születések száma 

2008 6 

2009 9 

2010 6 

2011 6 

2012 4 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

 

A megbízott körzeti rendőr nyilatkozata  alapján nincs adat  arra vonatkozóan, hogy a nőket érte-e 

családon belüli erőszak Mórichida településen. 

 

 

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

 

Nincs információnk arról, hogy a krízishelyzetbe került személyek hol vehetnek igénybe számukra 

megfelelő szolgáltatást a környéken. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A községben a nők foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat által működtetett intézmények 

egy részének vonatkozásában vannak mutatóink. A Közös Önkormányzati Hivatalban  1 férfi mellett 4 

nő dolgozik. Ugyanígy az egészségügyben és a közoktatási intézményeinkben a női munkavállalók 

száma magas. 

 

 

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

A krízishelyzetben lévő nők tájékoztatása az Önkormányzati hirdető tábláin, hogy az adott 

problémáikra hol tudnak tájékoztatást kapni, illetve  igénybevehető szolgáltatások hol működnek 

a lakókörnyezetük közelében. működő  óvoda  nyári ügyeleti nyitvatartási nem megoldott. A 

minden évben augusztus hónapban  4 hétig nem üzemel az óvoda, ami  miatt  a gyermekek 

nappali ellátása problémát jelent. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nincs adatbázisunk a különböző krízis helyzetben 
lévőkről 

Felkutatás, információ gyűjtés 

Nincs információnk, hogy a különböző 
krízishelyzetek esetén hová lehet irányítani a 
segítséget kérőket 

Intézmények felkutatása, majd ezen információk 
közzé tétele a hivatal információ tábláján 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

Mórichida lakossága  körében az időskori szociális biztonság vonatkozásában tapasztaljuk a 
legnagyobb hiányt. 
 
Az infláció következtében a nyugdíjasok többsége az átlagnyugdíjnál alacsonyabb nyugdíjat kap. 

Ennek következménye a drasztikus életszínvonal-csökkenés.  

Általános társadalmi jelenség, hogy az évek múlásával az idős emberek elszegényedése szinte 

törvényszerű.  

A különböző okok, összefüggések az alábbiak: 

• A nyugdíjazást követő években lehetőségük volt akár a nyugdíj melletti munkavállalással, 

akár az élelmezési javak előállításával megélhetésüket biztosítani, kiegészíteni. 

• A  különböző egészségügyi, szociális, közigazgatási szolgáltatások elérhetősége. 

• A társvesztés következtében a korábban nukleáris család egyfős családdá redukálódik. A 

háztartás fenntartásának pénzbeli kiadásai fajlagosan nem csökkennek. Az energiahordozók 

áremelkedése ehhez még nehezítő tényezőként hozzáadódik. 

• A betegségek kialakulása összefüggésben van a pénztelenséggel. Az idős emberek az olcsó, 

egészségtelen élelmiszer-alapanyagot vásárolják meg. 

• A havi kiadások körében rendszeres tényező az időskori gyógyszerszükséglet növekedése. 

• Segítségre nem, vagy alig számíthatnak. Gyermekeik a legtöbb esetben ugyanúgy 

megélhetési gondokkal küzdenek. 

• Korunk idős nemzedéke még megőrizte a méltóságát. A szociális segélyért való jelentkezést 

szégyenként éli meg.  

• Az elszegényedés folyamatát jól kifejezi az, hogy a nyugdíjasok különböző rétegét ugyanúgy 

érinti az életminőségüket kedvezőtlenül befolyásoló nélkülözés. A szociális biztonságuk 

megszűnése pszichés, mentális, egészségi és szociális terhek formájában jelenik meg az 

életükben, éppen abban az életszakaszban, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. 

 

Az egyedülálló idős emberek megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel 

várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 
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A községben magas a 65 év feletti kosság száma. Az idősek nyugdíj összegeiről nincs információnk. 

Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az esetleges egyedüllétet, nagymértékben függ a 

társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartásról.  

A család fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak velük való törődésre, gyakran távol élnek idősebb 

családtagjaiktól illetve a megélhetési gondok miatt több mint 8 órát dolgoznak. A fentiek miatt 

megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény.  

A településen működő Nyugdíjas Klub valamint Énekkar lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos 

eltöltésére, a mindennapi teendőkkel kapcsolatos segítségnyújtásra. 

 

Mórichidán  sok az egyedül maradt idős, özvegy ember, akik nagyobb odafigyelést igényelnek. A 

településen nincs lehetőség idősek napközbeni ellátására. Jellemzően a téli időszakra az idős, 

egyedül maradt embereket családtagjaik magukhoz veszik a távoli városokba. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő 

idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk 

számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az aktív időskort. 

 

Nincsen adatunk az idősek körében a foglalkoztatás területén ért  hátrányos megkülönböztetésről. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

A településen biztosítottak a legfontosabb közszolgáltatások: Önkormányzati hivatal, postahivatal, 

háziorvosi rendelő, gyógyszertár, takarékszövetkezet.   A közösségi közlekedés a Kisalföld Volán 

járataival szinte óránként biztosított a településen.  A közösségi élet hasznos eltöltésére működik a 

Község Könyvtára, a Marcal-menti Kórus, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. Az aktuális információ, 

tájékoztató az Önkormányzat hirdető tábláin megtalálható. Az internet hozzáférés nem biztosított az 

idős emberek részére, nincs internet elérhetőség a településen. 

 

 

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

 

Az önkormányzat helyben biztosítja az évenkénti tüdőszűrő-vizsgálatot, ezzel is segítve az  idős 

emberek egészségmegőrzését. Más típusú szűrővizsgálatot elvégzéséhez azonban Győrben kell 

utazni a lakosságnak. 

A háziorvos illetve védőnő bevonásával szükség lenne vércukor,  illetve vérnyomás mérésre, ezzel is 

segítve a betegségek korai felismerését. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Igényeknek megfelelően vércukor és vérnyomás 
mérés 

Igények felmérése, szükséges eszközök 
beszerzése 

Idősek informatikai jártassága alacsony - informatikai tanfolyamok szervezése  
- informatikai eszközök hozzáférhetővé tétele (pl. 
pályázat útján) 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A teleülésen fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.  
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

Az átmeneti segély, az ápolási díj, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is 

azon ellátások közé tartozik  amire a fogyatékos személyek is jogosultak lehetnek.  

 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítése 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A községben a háziorvosi rendelő, és a védőnői szolgálat, az önkormányzat, az iskola, az óvoda és 

a kultúrház akadálymentesített. 

 

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

 
A kulturális programok hozzáféréséhez a kultúrház akadálymentesített, más épületek nem 

akadálymentesítettek. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzati intézmények akadálymentesítettek, a posta helyiség , illetve a magántulajdonban 

lévő vállalkozások azonban nem akadálymentesítettek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közösségi közlekedés, járdák, parkok nem akadálymentesítettek. 

 

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

 
Nincsenek ilyen helyi szolgáltatások a településen. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Diszkriminációról nincsenek adataink. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nincs adatunk a településen élő fogyatékos 
személyekről 

Adatgyűjtés –  Munkaügyi Központtal való 
kapcsolat felvétel 

 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

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

bemutatása 

 
Az önkormányzat jó kapcsolatokat ápol az egyházi és civil szervezetekkel. Az önkormányzat 

rendezvényein nagy szerepet vállalnak a civil szervezetek a  színvonalas műsorok előadásában. 

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

 
Önkormányzatunk tagja a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Településünk nem tart fenn kapcsolatot nemzetiségi önkormányzatokkal. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A faluban számos civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a 

közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az 

egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

 

Boróka Táncegyesület 

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége.  

Marcal-menti Kórus 

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége.  

Ifjúsági Klub  

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége a fiatal generáció számára.  
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Őszirózsa Nyugdíjas klub  

A településen élő nyugdíjasok részére nyújt tartalmas és aktív programokat. Találkozókat szerveznek 

és kistérségi találkozókon vesznek részt. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

A lakosság vagyon- és tűzvédelmének biztosítása, tűzmegelőzési munkálatok, versenyeken való 

részvétel, rendezvényeken forgalomirányítás.  

Horgászegyesület  

A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége.  

Vöröskereszt helyi szervezete  

Véradások szervezése, egészségügyi előadások szervezése, azokban közreműködés 

Lövészklub  

A fiatalok és idősebbek szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége. 

Polgárőr Egyesület 

A település élő lakosság ingó- és ingatlanjainak őrzése érdekében működő szervezet. 

Öregfiúk Focicsapata  

Az idősebb generáció szabadidejének hasznos eltöltésének lehetősége. 

 

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

 
Településünk nem tart fenn kapcsolatot for-profit résztvevőkkel. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

Mórichida Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását 

megelőzően a konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont 

szakmai és társadalmi partner számára biztosítja a nyilvános képviselő-testületi üléseken.  

A helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára 2 évente  kerül sor. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakításának érdekében Mórichida  Község Önkormányzata a helyi 

esélyegyenlőségi programot a hivatalban közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért 

eredményeiről a lakosságot tájékoztatja. 

A polgároknak lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni és 

kérdezni. 1. A terv elfogadása előtt egy héttel a program a település hirdetőtábláján elérhető.  
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2. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerül.  

3. Az elfogadott végleges program a település hirdetőtábláján elérhető.  

4. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az előterjesztéshez.  

5. Az elfogadott beszámoló mindenki számára elérhető a település hirdetőtábláján. 

 

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 

Közfoglalkoztatásban részt vevők közül 
nincs információnk, hogy kik élnek 

mélyszegénységben 

Önkormányzat rászorultság alapján 
bírálja el, hogy kit vesz fel 

közmunkásnak 
Adatgyűjtés  a rászorultak  körében. 

 

Nem minden munkanélküli 
regisztráltatja magát a  Munkaügyi 

Hivatalnál. 

Tájékoztatás, információk elérhetővé 
tétele a munkanélkülieknek adható 
támogatásokról – személyre szóló 

prospektusok kiküldése- 

Gyermekek 

Az óvoda nyári időszakban történő 4 héti 
leállása problémát jelent a szülőknek 
gyermekeik elhelyezése miatt ezen 

időszakban. 
 

- szükségletfelmérés (kérdőívek 
kiküldése) esetlegesen ki igényelné az 

ügyeleti nyitva tartást illetve azt, hogy az 
óvoda csak 3 hétre álljon le. 

 

Idősek 
Nincs lehetőség az idősek vércukor és 
vérnyomás mérésének ellenőrzésére 

Igények felmérése, szükséges eszközök 
beszerzése 

 
Idősek informatikai jártassága alacsony - informatikai tanfolyamok szervezése 

- informatikai eszközök hozzáférhetővé 
tétele (pl. pályázat útján) 

Nők 
Nincs adatbázisunk a különböző krízis 

helyzetben lévőkről 
Felkutatás, információ gyűjtés 

 

Nincs információnk, hogy a különböző 
krízishelyzetek esetén  hová lehet 

irányítani a segítséget kérőket 

Intézmények felkutatása, majd ezen 
információk közzé tétele a hivatal 

információ tábláján 
 
 
 

Fogyatékkal 
élők 

Nincs adatunk a településen élő 
fogyatékos személyekről 

Adatgyűjtés –  Munkaügyi Központtal 
való kapcsolat felvétel 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 
  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Az álláskeresők számára a közmunkaprogram további 
bővítése 

polgármester 

 
Egészség-ügyi szűréseken való lakossági 
részvétel ösztönzése 

orvos, védőnő  

Gyermekek 
gyermekjóléti rendszer eredményes működése 
érdekében hatékony jelzőrendszer működtetése jegyző 

Idősek 
Az idősek orvosi ellátásának biztosítása 
érdekében szükség esetén vérvételre való 
szállításuk 

polgármester 

 
élethosszig tartó tanulás feltételeit a nyugdíjasok 
számára is biztosító helyi programok tervezése.  Klub vezető 

Nők 
Óvoda nyári nyitvatartása 

jegyző 

Fogyatékkal 
élők 

Adatgyűjtés a településen élő fogyatékos 
személyekről orvos 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos 

érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az 

önkormányzatunknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye 

legyen a munkavállalásra 

Az esélyegyenlőségi programunk célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű csoportok 

számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélyét tudjuk biztosítani, a helyi társadalmat 

célzó fejlesztések és beruházások során arra törekszünk, hogy a különböző területeken 

jelentkező hátrányokat kompenzáljuk a lehetőségekhez képest ezen esélyegyenlőségi 

intézkedésekkel. A helyi esélyegyenlőségi programnak célja, hogy  

a) biztosított legyen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi 

önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, 

és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  
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b) a nevelés, oktatás területén minden gyermek/tanuló az egyéni fejlődéséhez szükséges 

lehetőségekhez hozzájusson  

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása;  

d) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a 

közügyek irányításában. 

 

 



 
 



2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A  B  C  D  E  F  G  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél  
A célkitűzés összhangja egyéb 
stratégiai dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
A közmunkaprogram 
további bővítése 

Munkanélküliség a 
településen. 

A foglalkoztatási szint emelése. 
A közfoglalkoztatás bővítése 
legalább 1 fővel a községben. 

Településfejlesztési stratégia 

A közcélú foglalkoztatás céljait 
hozzá kell rendelni a település 
céljaihoz. Pályázat beadása. A 
végrehajtás folyamatos. 

polgármester 2018.12.31. 

2 
Az álláskeresők 
regisztráltassák magukat a 
Munkagyügyi Központban 

Nem minden 
munkanélküli -főleg az 
időseb alacsony 
iskolázottságúak- nem 
regisztráltatják magukat a 
Munkaügyi Központban 

A településen élő alkalmi 
munkából élő, alacsonyabb 
iskolai végzettségű állástalanok 
lehetőség szerint minél többen 
regisztráltassák magukat a 
Munkagyügyi Központban. 

Szociális koncepció 

Az érintett személyek felkutatása. 
Tájékoztatása, információk 
elérhetővé tétele , személyre szóló 
prospektusok kiküldése a részükre 

polgármester 2018.12.31. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
Az óvoda nyári 
nyitvatartásának 
megszervezése 

Nyáron 4 hétre bezár az 
óvoda és nem megoldott a 
gyermekek elhelyezése. 

A 4 hétre leálló óvoda tartson 
nyári gyermekfelügyeletet, vagy 
pedig lehetőség szerint csak 3 
hétre álljon le. 

Közoktatás fejlesztési terv 

Igényfelmérés az érintett 
célcsoportban. Az óvoda lehetőség 
szerint csak 3 hétre álljon le.-
Kapcsolódó szervezési 
tevékenységek tervezése és 
megvalósítása. 

polgármester 2018.12.31. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 
Krízishelyzetben lévő esetek 
számának feltérképezése 

Nincs információnk, 
hogy a különböző 
krízishelyzetek esetén 
hová lehet irányítani 
a segítséget kérőket.                

A krízishelyzetben lévők 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének biztosítása, 
tájékoztatása. 

Szociális koncepció 

A krízishelyzethez 
kapcsolódó 
szolgáltatástipusok és 
intézmények feltérképezése, 
majd ezen információk 
közzé tétele a hivatal 
információ tábláján.  

polgármester 2014.06.01. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Az idős emberek egészségi 
állapotának megőrzése 

Probléma, hogy az idős 
korosztály egyáltalán nem 
vagy csak kevés 

Idős emberek egészségi 
állapotának megőrzése 

Szociális koncepció 
A védőnő, háziorvos bevonásával 
szűrővizsgálatok kezdeményezése. 

polgármester 2014.12.31. 
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 A  B  C  D  E  F  G  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél  
A célkitűzés összhangja egyéb 
stratégiai dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje  

szűrővizsgálaton vesz rész 
és ez csökkenti a 
betegségek korai 
felismerésének 
lehetőségét. 

2 
Az idősek informatikai 
jártasságának bővítése 

Az idősek segítése, 
tanítása, hogy 
eligazodjanak az 
informatika világában 

Informatikai tanfolyamok 
szervezése az idősek számára 

Szociális koncepció 
Feltérképezni az igényeket. 
Informatikai tanfolyamokat 
szervezni. Eszközökre pályázni. 

László Attila 
polgármester 

2018.12.31. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
A fogyatékkal élőkkel 
kapcsolatos adatgyűjtés 

A fogyatékkal élő 
személyekről nem 
rendelekezünk adatokkal. 

Információhoz jussunk, hogy a 
településünkön hány fő él 
fogyatékkal, annak érdekében 
hogy a hozzájuk kapcsolódó 
szolgáltatásokról ellátásokról 
információt tudjunk biztosítani. 

Szociális koncepció 
Adatgyűjtés, kérdőívek kiküldése, 
az adatok feldolgozása. 

polgármester 2018.12.31. 
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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  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  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 a polgármester. 

 

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 a 

polgármester a felelős. A HEP készítő munkatársat nevez ki, aki az Önkormányzat köztisztviselője. 

 

A HEP készítő munkatárs  feladatai: 
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- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 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 kétévenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a képviselő-testület ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására. 

 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános képviselő-testületet hívunk össze.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására kétévente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 

eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket. 

 

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat hirdetőtábláin 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. 
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Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek  felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről kijelölt köztisztviselő 

felel.:  

- Felelősségi körébe tartozik: 

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem 

sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, 

amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási 

tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, 

hogy a célok teljesíthetők legyenek. A képviselő-testület a beszámolót a benyújtástól számított 30 

napon belül megtárgyalja, és javaslatot tesz 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 
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