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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Fogalmak 
 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára. A HEP 

helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év 

időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP 

célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rend.) tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 

(VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete 

rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének 

alapját képezik. 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 

A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 321/2011. 

(XII. 27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A HEP IT-t a 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni. 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum) 

A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. § 

(5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi 

önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb 

fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra. Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai 

egyeztetés mellett történjék, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, 

szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit, 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-a által a 2000 fő 

feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

 - mélyszegénységben élők,  

 - romák, 

 - gyermekek, 

 - nők, 

 - idősek és 

 - fogyatékkal élők 
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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, 

Markotabödöge 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. 

 

Markotabödöge község bemutatása 
 

Markotabödöge Győr-Moson-Sopron megye északnyugati részén, a Hansághoz közeli Tóközben 

helyezkedik el. Ezen a területen régészeti kutatások alkalmával talált leletek alapján már a kőkorszakban 

is éltek emberek. Árpádkori térképen különálló helyként szerepel Markota és Bedegh község. Bödögét 

1161-ben III. István király adta Nyáry Lőrincnek. Markota (Morgota) település 1222-ben Péter ispán 

birtokában volt. A két helyet 1610—ben egyesítik Markota és Bedege néven.  

16-17. században a sok viszontagság, pusztítás érte a falvakat. 1720-as évektől békésebb évek 

következtek, a lakosság száma növekedett, fejlődés indult a faluban. 1944-ben a falut kétszer 

bombatámadás érte, halálos áldozatai is voltak. 1945-ben megalakult a Községi Nemzeti Bizottság, 

valamint a földosztó bizottság. Kiosztásra került a Székeskáptalan birtokából 382 kh, 181 földigénylő 

kapott földet. A volt gazdasági cselédek, agrárproletárok, kisparasztok nehéz körülmények között 

kezdtek hozzá a gazdálkodáshoz. 1948-ban megalakult az első termelőszövetkezet 10 taggal.  

 

A községet a Keszeg-ér szeli ketté, amely a Rábcába torkollik. Markotabödöge határában a Hanság, a 

Tóköz gazdag természeti kincsei tárulnak elénk. A vízparton sétálva a táj csodás növény-és állatvilágát 

figyelhetjük meg. 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A falvak lakossága katolikus vallású volt. Ezt jelképezi a címerben található latin kereszt is. Már az 

Árpád korban állt Bödögén egy kerek templom (rotunda). Ennek a templomnak a helyén ma egy 1902- 

ben épített Mária-szobor áll, melyet Kovács Viktor és édesanyja, Hegedűs Rozália építtette hálából 

 

A ma Látható Mindenszentek titulusú római katolikus templomot 1752-ben építették. A barokk stílusú 

templom külső homlokzatán Mária és Keresztelő Szent János szobra áll. Belső berendezése is ezekben 

az években készült. A templomfalán található az I. és II. világháborúban elesett hősök tiszteletére 

készült emléktábla, melyen olvashatók az áldozatok nevei. A templom előtti Széchenyi halmon 

magasodik az 1791-ben készült Kálvária talpazaton álló kőkereszt, oldalán egy-egy szoborral. 

 

A falunak két temetője van a két település részen külön-külön. A bödögei temetőben látható az ország 

legrégebbi Piéta szobra. Ismeretlen művész alkotta 1746-ban. Művészeti ritkaságnak számít a „naiv 

realitása” miatt. Ez az alkotás beállítása, megformálása miatt van, ahogy Mária a keresztről levett 

Krisztust, fiát a kezében tartja. A markotai temetőben áll a Temetőkereszt 1681 óta és itt látható a 

Szentháromság csoport, mely 1896-ban készült. A bödögei falurészen áll a Honfoglalás emlékmű, a 

markotai részen a ligetben a Millenniumi emlékkereszt tekinthető meg. A faluban a népi építészet szép 

emléke a Fő utcában található Tóközi lakóház.  
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A településen gazdag kulturális hagyományok, népszokások (pl. legénykeresztelő, pünkösdjárás, 

betlehemezés) alakultak ki, melyek közül már csak a búcsú hagyománya maradt fenn. 

 

1973-ban a községet közigazgatásilag Kóny községhez csatolták. 1990-ben megalakult újra a község 

önálló önkormányzata, Markotabödöge község ismét önálló lett. Az önkormányzatok támogatása az 

első szabad választások után megnövekedett. 23 évig élvezte önállóságát és 2013. január 1-től, hogy a 

hatályos jogszabályoknak megfeleljen, ismét közös hivatalt hozott létre Kóny község 

Önkormányzatával.  

 

Alsó tagozatos általános iskola megszűnt, de a napközi otthonos óvoda jelenleg is működik a 

községben. Jelenleg kevés a munkalehetőség, a lakosság nagyobb hányada Győrben, 

Mosonmagyaróváron dolgozik. Nem jellemző most már a kistelepülések lakóira sem, hogy 

jövedelmüket háztáji gazdaságból egészítsék ki. Alig foglalkoznak állattartással, és a kerteket is 

befüvesítették. 

A népesség számának alakulását a be- és kivándorlás, valamint a természetes szaporodás egyenlege 

befolyásolja, amely folyamatos csökkenést mutat.  
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 494   

2014 500 101% 

2015 492 98% 

2016 482 98% 

2017 478 99% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A népesség megoszlása közel azonos a nemek, valamint korcsoportok elemzésénél. A népesedés 

viszonyait főként a szuburbanizációs folyamatok befolyásolják. A falu, és környezete kiváló természeti 

adottságokkal rendelkezik, mely a földművelés, gazdálkodás „táptalaja” lehet, de manapság egyre 

kevesebben űzik ezen szakmákat. Lehetőségek híján inkább a 30 km-re lévő megyeszékhelyen 

próbálnak boldogulni az emberek, illetve az utóbbi években Mosonmagyaróvár környékén létesült 

jelentős számú munkahely és oda is ingáznak sokan.  
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Csökkenő fiatalkorúak száma, valamint a növekvő időskorúak száma kedvezőtlen irányba befolyásolja a 

népességnövekedés kilátásait. Ha helyben nem is tudunk a fiataloknak munkahelyet biztosítani, 

törekedni kell arra, hogy csökkentsük az elvándorlást a falu élhetőbbé tétele által. 

 
 
 

 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
 

Az esélyegyenlőség alapelvei minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, 

társadalmi, kulturális és családi életre vonatkozóan. Az egyenlő bánásmód követelménye szerint tilos 

hátrányosan megkülönböztetni, diszkriminálni egyes személyeket, csoportokat bizonyos tulajdonságaik 

alapján.  

Az önkormányzat célja az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a hátrányos helyzetben lévő 

személyeket/csoportokat érintő olyan pozitív intézkedések végrehajtása, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

hátrányos helyzetben lévők hátrányait csökkentsük, vagy megszüntessük. 

 

 

 

 

 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2017-os év adatai) 

 

Korcsoport 
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú 

nők és férfiak 

aránya (%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, 

férfiak TS 0301) 
247 231 478 51,67% 48,33% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya 

TS 0316) 
    9 % 

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 26 31 57 5,44% 6,49% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 13 7 20 2,72% 1,46% 

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 126 137 263 26,36% 28,66% 

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 21 14 35 4,39% 2,93% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 61 42 103 12,76% 8,79% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Célok 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 

Markotabödöge község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 

helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 
 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 

 

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 figyelemmel alkottuk meg.  

 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 

 Markotabödöge Község Önkormányzata Képviselő testület 2015-ben megalkotta  

 

A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

SZÓLÓ 1/2015.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 

 

A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA 
 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a 

szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított települési támogatások és 

szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok 

igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 



 

 11 

 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Markotabödöge község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében 

meghatározott, valamint a 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre terjed ki. 

 

 

3. § 

 

(1) Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatás alábbi 

formáit biztosítja: 

a) ápolási költségekhez kapcsolódó havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás 

b) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás, 

c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás, 

d) születési támogatás, 

e) iskolakezdési támogatás, 

f) szociális kamatmentes kölcsön. 

 

(2) Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő települési 

támogatások esetében az eljárási és döntési jogosultságot a polgármesterre ruházza: 

a) rendkívüli (alkalmankénti) települési támogatás, 

b) szociális kamatmentes kölcsön, 

c) temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás, 

d) születési támogatás. 

 
 

 Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva hozta  

 

A KÖZSÉGI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL szóló  3/2018.(IV.25.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 

 
1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) Markotabödöge Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában 

működő közösségi színtérre, 

b) továbbá azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az 

önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési feladatok 

ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok 

megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre, 

c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre. 
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2. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai 

 

2. § 

 

(1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei: 

a) Az önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem lehet 

elkötelezett. 

b) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben 

meghatározott azon közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati fenntartású 

intézmények vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el. 

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 

közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális tevékenységet is végző 

gazdálkodó szervezetek közreműködését. 

d) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről 

megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

 

(2) A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai: 

a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 

b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése. 

c) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése. 

d) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása. 

e) A különböző életkori csoportok kulturális tevékenységének segítése. 

f) Az élet minőségének, az ünnepek örömének gazdagítása. 

g) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. A település, a régió természeti, 

környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele. 

 

 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei 

 

3.  § 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Kultúrház (Markotabödöge, Fő 

utca 149., 350. hrsz.) valamint az ugyanezen a címen működő Könyvtári Információs és Közösségi Hely 

(továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely) működési keretei között látja el. 

 

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtárral kötött külön 

megállapodás alapján történik. 

 

 

4. § 

 

Az Kultúrház működési keretei között ellátandó feladatok: 

a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása, 

lokálpatriotizmus erősítése. 

b) A magyar kultúra értékeinek közvetítése. A művészetek befogadásának segítése. 

c) A szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, 

szórakozási alkalmak biztosítása. 

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése. 
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5. § 

 

A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok: 

a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából 

eredő teendőket. 

b) Rendszeres nyitva tartással, könyvtáros alkalmazásával, a lakosság részére térítésmentesen 

működteti a könyvtári szolgáltató helyet. 

c) Gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a berendezések 

biztosításáról 

d) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési 

feltételeiről. 

e) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet szolgáltatást 

biztosít. 

 

 Markotabödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg 2018-ban  

 

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL szóló  6/2018.(VII.10.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETÉT 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás keretében: 

a) A települési hátrányok csökkentése, a települési életfeltételek javítása, a szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 

b) A szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, kedvező gazdasági folyamatok 

elindítása, a települési funkciók bővítése. 

c) Közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése, a jobb életminőség elérése 

érdekében. 

 

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapszolgáltatási feladatok 

 

4. § 

 

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapszolgáltatási feladatok: 

a) közreműködés a házi segítségnyújtásban, ami a házi gondozó munkájának segítését foglalja 

magában. (hó eltakarítás, fűnyírás, favágás stb.) 

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, 

egészségügyi intézménybe szállítás stb.), 

c) óvodás, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás 

(szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények stb.), 

d) helyi szociális szükségletek és egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az 

önkormányzat és a lakosság között. 
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A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő feladatok 

 

5. § 

 

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő feladatok különösen 

a) művelődési, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése (színház, kirándulás, helyi 

rendezvények, könyvtári kölcsönzés, gyógykezelésre szállítás stb.), 

b) lakossági szolgáltatások (bevásárló utak szervezése, hozzátartozók szállítása kórházi 

látogatásra, háztartási gépek javításának intézése stb.) 

c) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. 

 

A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó önkormányzati feladatok  

megoldását segítő közvetett szolgáltatások 

 

6. § 

 

Az önkormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés különösen: 

a) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása, 

b) árubeszerzés az önkormányzat részére, 

c) közhasznú, közcélú dolgozók irányítása, 

d) önkormányzati hivatalos ügyek intézésének szállítással történő segítése, 

e) közreműködés az önkormányzati feladatok ellátásában. 

f) tájékoztató, hirdetmény, információ közzététele. 

 

 Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében törekszik arra, hogy a kötelező 

ellátásokon túl, saját forrásából is segítse a rászoruló lakosokat, családokat. Így születési 

támogatást nyújt a fiatal szülők részére, beiskolázási segélybe részesíti a tanuló gyerekeket, 

kamatmentes kölcsön formájában letelepedési támogatásba részesíti a fiatal házasokat.   

 

Markotabödöge Község Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó 

ellátási formákat biztosítja:  
 

 Étkeztetést: 

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani, különösen  

- koruk 

- egészségi állapotuk miatt. 
 

 Házi segítségnyújtást 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, úgy, mint  

- 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. 

 Családsegítés 
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.  

 

 Falugondnoki szolgálat 

 

Markotabödöge községben már közel 20 éve működik a falugondnoki szolgálat. Nagy segítségére van 

azon idős emberek részére, akik egészségi állapotuk miatt nehezen mozognak, tömegközlekedést nem 

vagy csak nagy nehézség árán tudnának igénybe venni. Óvodás és iskolás gyermekeink közösségi 

programjainak helyszínére szállítással pedig a gyerekek közlekedését segíti. 

 

 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

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 megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését.  

 

A felsorolt ellátásokat társulási megállapodás keretében a Kóny székhellyel működő Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja.  

 

Önkormányzatunk minden évben él a lehetőséggel és közfoglalkoztatás keretében, munkahely teremtő 

célzattal foglalkoztat munkanélkülit. Évente általában 1-2 főt tudunk foglalkoztatni, mivel elsősorban a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult munkanélkülit közvetíti ki a munkaügyi központ. Az 

elmúlt két évben már szociális segítőt is alkalmazhattunk télen, aki nagy segítségére volt az idős egyedül 

élő embereknek. 

A közfoglalkoztatással próbáljuk a (tartósan) munkanélkülieket visszairányítani a munka világába. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Az önkormányzat hosszú távú célja a fenntartható fejlődés, élhető környezet, esélyegyenlőség 

biztosítása.  

 Markotabödöge Községi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programja 

készítése során az alábbi stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók kerültek 

áttekintésre, biztosítva az önkormányzati dokumentumok összhangját: 
 

 Markotabödöge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.25.) önkormányzati 

rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról. 

 Markotabödöge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2005. (XI.16) rendelete a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelete. 

 Markotabödöge Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018.(VII.10.) rendelete a 

falugondnoki szolgálatról. 

 Markotabödöge Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.22.) rendelete a 

letelepedési támogatásról.  
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 Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése 

mellett, ezért 2018-ban meghirdetésre került a Magyar Falu Program.  
 

A Magyar falu program már 2019-ben 150 milliárd forint támogatást kap, amelyből 75 milliárdot 

pályázati úton tesznek elérhetővé. A közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség 

színvonalának emelését 18 támogatott célterület foglalja magába: 16-nak az önkormányzatok, kettőnek 

pedig az egyházak a kedvezményezettjei. 

Pályázatot nyújthatnak be az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai, valamint 

önkormányzati társulásai, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez 

alatti. 

A pályázatok során olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyekre az elmúlt évek alatt nem volt 

pénzük az önkormányzatoknak és valószínű, hogy 2020-ban olyan beruházásokra is lehet majd pályázni, 

amelyek a lakhatást, a megélhetést, valamint a helyi és helyközi közlekedést támogatják.  

Községünk a Magyar Falu Program keretében szeretne pályázni utak, járdák felújítására, építésére, 

orvosi rendelő, szolgálati lakás felújítására, orvosi eszközökre, a népességmegtartó erőt növelő, a 

fiatalok helyben maradását ösztönző pályázatokra, mint pl. a közösségi terek fejlesztését, a közösségi 

folyamatok megvalósítását segítő pályázatok. Természetesen minden olyan pályázati lehetőséget 

igyekszünk kihasználni a program folyamán, melyeknek elnyerésével községünket fejleszteni, élhetőbbé 

és szebbé tehetjük.  

 Kóny Község Önkormányzata által nyert vissza nem térítendő támogatás, az 

EFOP projekt -Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben 

EFOP-1.5.2-16-2017-00018 kódszámmal az Emberi Erőforrás Fejlesztés 

Operatív Program “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” 

című pályázat - konzorciumi partnereként lehetőség nyílik az esélyegyenlőségi 

szempontból fókuszban levő célcsoportok támogatása, segítése.  
 

A projekt további konzorciumi partnerei még Rábcakapi, Cakóháza, Barbacs, Szany, Rábatamási 

települések és a Kónyi Szociális és Gyerekjóléti Alapszolgáltatási Központ. A konzorcium és a projekt 

tevékenységek szakmai és menedzsment koordinálását Kóny Község Önkormányzata látja el.  

 

Projekt időtartama: 2018. 01. 01 - 2020. 12. 31. 

 

 A projekt átfogó, általános célja a bevont településeken a népesség-megtartás, vonzó 

lakókörnyezet biztosítása a társadalmi-közösségi szervező munka által, a munkaerőpiaci 

szempontból aktív lakosság munkaerő-piaci helyzetének javítása, és a megyében jellemző 

területi és társadalmi polaritás csökkentése, amit komplex eszközökkel, csoportos és egyéni 

fejlesztéssel, megelőző és felkészítő programok megvalósításával kívánunk elérni.  

 Cél a munkaerő-piaci helyzet javítása a településeken, a helyi és környékbeli vállalkozók 

bevonásával olyan párbeszéd indítása, ami a kereslet és a kínálat mennyiségi és minőségi 

összhangját célozza.  

 Cél a településeken élő fiatalkorúak helyben tartása, felkészítése a munkaerőpiaci kihívásokra.  

 Cél a családok fejlesztése, támogatása, segítve őket a mindennapok szervezésében és a 

gyermekgondozás nehézségeiben.  

 Cél az idősek, nyugdíjasok segítése, támogatása, az ő korosztályukat érintő előadásokkal, 

időnként a háziorvos bevonásával is, valamint szűrővizsgálatok szervezése. 

 Átfogó célként jelenik meg a szegregált népcsoportok társadalmi integrálása, kulturális 

párbeszéd és munkaerő-piaci részvételre felkészítés révén.  
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A projekt megvalósításának 35 hónapja alatt több száz rendezvény, program, egyéni fejlesztés, 

képzés fog megvalósulni, bevonva a partner településeken élők több, mint 10%-át. Többek között 

megszervezésre kerülnek egyéni fejlesztések, álláskeresési tréning a hátrányos helyzetűeknek a 

munkaerő piacira való visszatérés érdekében mentorálással egybekötve, állásbörze helyi 

vállalkozókkal, szülők iskolája, baba-mama klub, kamaszklub, nyugdíjas klub, autómentes nap, 

egészség nap, sportnap, falunap, gyereknap, nyári tábor az iskolás korúaknak, közlekedésbiztonsági, 

baleset-és bűnmegelőzési hét. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként, azzal összhangban alkotja meg esélyegyenlőségi 

programját. 

A Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat társulás formájában biztosítja a házi szociális gondozást, 

szociális étkeztetést és a családsegítést.  

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a KSH, TEIR adatbázisból nyert, valamint 

önkormányzati adatgyűjtés alapján gyűjtöttük össze. 

 
 

3. A mélyszegénységben élők, és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

A szegénység meghatározására használt fogalom a létminimum. A létminimum összege azt mutatja, 

hogy mekkora jövedelem szükséges egy háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a 

folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény - a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan 

megfelelőnek minősülő - szükségletek kielégítését. A magyarok harmada él létminimum alatt. 

2017-ben a korábbi KSH módszertan és a KSH által felvett háztartási statisztikai adatállomány adatai 

alapján a létminimum egy főre jutó összege: 90 450 forint volt. Ez kétkeresős és két gyermeket nevelő 

háztartás esetében: 262 305 forint. A létminimum összege 2016-ban 88 619 forint volt. Magyarországon 

2017-ben a háztartások 25%-a élt a létminimum háztartásra jutó összegét el nem érő bevételből. 

A mélyszegénység már összetettebb, a képzettségben, foglalkoztatottságban, megélhetési zavarokban 

mutatkozhat meg, kialakulásában szerepet játszhat a családban élők száma, egészségi állapota. 2017-ben 

előző évhez képest nem változott a mélyszegénységben élők száma és aránya, a magyarok 1,2 

százalékáról mondható ez el a KSH felmérése szerint. 

2017-ben 119 ezer magyar élt mélyszegénységben, ami a népesség 1,2 százalékát jelentette. Ma 

Magyarországon minden harmadik ember a szegénységi küszöb alatt él. A szegénységi kockázatok 

különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy 

többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

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

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

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

munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a 

különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos 

adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Sajnos a településen kevés a munkalehetőség, ennek ellenére a nyilvántartott munkanélküliek száma az 

országos átlaghoz képest, valamint a település munkavállalási korú, azaz 15-64 év közötti lakosainak 

számához viszonyítva alacsony.   
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3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-

64 évesek száma 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő 

(TS 0804) 
Férfi(TS 0803) Összesen 

Nő (TS 

0802) 

Férfi (TS 

0801) 
Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 164 160 324 3 1,8% 0 0,0% 3 0,9% 

2014 163 159 322 3 1,8% 0 0,0% 3 0,9% 

2015 159 151 310 1 0,6% 1 0,7% 2 0,6% 

2016 161 153 314 0 0,0% 3 2,0% 3 1,0% 

2017 160 158 318 2 1,3% 2 1,3% 4 1,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

3,25 2,75 2,5 4,25 4,5 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0 1 0 0 1 

% 0,0% 36,4% 0,0% 5,9% 22,2% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 22,2% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 0 0 0 0 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 1 1 1 0 0 

% 30,8% 18,2% 40,0% 0,0% 5,6% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 1 0 0 1 0 

% 15,4% 0,0% 0,0% 23,5% 0,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 1 0 0 1 0 

% 38,5% 9,1% 10,0% 11,8% 0,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 1 0 0 0 0 

% 15,4% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 0 1 0 1 0 

% 0,0% 36,4% 10,0% 23,5% 5,6% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0 0 1 1 1 

% 0,0% 0,0% 40,0% 23,5% 27,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat 
kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2013 25 27 52 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 2014 26 29 55 3 11,5% 0 0,0% 3 5,5% 

 2015 25 25 50 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 2016 28 26 54 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 2017 27 31 58 0 0,0% 1 3,2% 1 1,7% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
        

A fenti táblázat a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet, azon belül is a nemek arányára. A 

pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen esélytelen, de az adatok azt is mutatják, hogy a 

pályakezdő álláskeresők sikeresen el tudnak helyezkedni a környező települések valamelyikén. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az álláskeresők esetében minimális azoknak a száma, akiknek 8 általánosnál alacsonyabb az iskolai 

végzettsége, inkább az idősebb korosztály közül kerül ki egy-egy fő. 

. 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
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c) közfoglalkoztatás 

 

Önkormányzatunk egy közfoglalkoztatottat alkalmaz rendszeresen, nincs több aktív munkavállaló a 

községben, akit fel tudnánk venni, pedig nagy szükség lenne több munkaerőre, ugyanis rengeteg olyan 

jellegű munka adódik a községben, melynek ellátása egy főnek nem könnyű, szinte képtelenség. 

Markotabödöge nagy zöld területekkel rendelkezik, folyamatosan szépítjük a közterületeket, melyeknek 

rendben tartása nem kis feladat. Célunk a közfoglalkoztatotti létszám növelése.  

 

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.) 

 

Győr, a megyeszékhely autóbusszal, autóval könnyen megközelíthető, 30 km-es távolságban van. 

Vonatközlekedésre közvetlen a településről nincs lehetőség. Kiépített kerékpárút nincs. 

 

Markotabödögén a vállalkozók nagy része a mezőgazdaságban tevékenykedik. Településünkön 

iparűzési adó nem került bevezetésre, pontosan azért, mert nincs is potenciális adóalany. Helyben 

minimális a munkalehetőség. 

 

A munkavállalók rákényszerülnek az ingázásra. Nagyon sok munkahelyen a vidéki eleve hátránnyal 

indul, mert a munkáltató nem szívesen téríti munkába járás költségeit, de még így is szerencsére nem 

jellemző a munkanélküliség, legtöbben megtalálják számításaikat. 
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A Munkaügyi Központ által szervezett programokra odafigyelünk, információkat közvetítjük az 

érintettek számára. 

Mindemellett Kóny Község Önkormányzata által nyert EFOP projekt /Humán szolgáltatások 

komplex fejlesztése a Rábaközben EFOP-1.5.2-16-2017-00018 kódszámmal az Emberi Erőforrás 

Fejlesztés Operatív Program “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat/  

konzorciumi partnereként lehetőség nyílik olyan „továbbképzéseket”, tréningeket tartanunk, melyek 

segítenek a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, álláskeresésben.  

 

 
 

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

a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A településen van lehetőség képzésen, továbbképzésen, foglalkoztatást megkönnyítő programokon való 

részvételre, melyeket szintén a már említett EFOP projekt konzorciumi partnere tudunk biztosítani, 

tréningek formájában, melyeken nagy örömünkre nagy létszámmal vesznek részt a fiatalok.  
 
 

3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a településen 
van 

 EFOP projekt keretében megtartott 

tréningek továbbképzések 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a vonzásközpontban 
van 

 Munkaügyi Központ által szervezett 

képzések, tájékoztatások 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

településen 

van 
  EFOP projekt keretében tartott 

programok 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

vonzásközpontban 

van 
munkaközvetítés; tanfolyamok; 

nyelvoktatás 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

 
 

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

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

 

Kóny Község Önkormányzata által nyert EFOP projekt /Humán szolgáltatások komplex fejlesztése 

a Rábaközben EFOP-1.5.2-16-2017-00018 kódszámmal az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív 

Program “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat/ konzorciumi 

partnereként van lehetőségünk „továbbképzéseket”, tréningeket tartani. 

 

 

 
 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 
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Az önkormányzat adatai alapján nincs mélyszegénységben élő lakosa Markotabödögének. A településen   

3 roma család él, mindegyikük foglalkoztatott viszonyban van. 

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Markotabödögén a hátrányos megkülönböztetés nem jellemző, más foglalkoztatóktól sem érkezett 

bejelentés diszkrimináció miatt.  

 
 
 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 
A szociális törvény célja: (Idézet a törvényből) 

„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint 

a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata.” 

A szociális ellátás formái: 

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás 

nyújtható. 

(2) 

(3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 

aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

ab) rendszeres szociális segélyt, 

ac) lakásfenntartási támogatást; 

b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételek szerint 

ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 

bb) átmeneti segélyt, 

bc) temetési segélyt; 

c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint 

ca) időskorúak járadékát, 

cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).” 
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Természetben nyújtható szociális ellátások: 

„47. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás 

formájában 

a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

b) a lakásfenntartási támogatás, 

c) az átmeneti segély és 

d) a temetési segély 

nyújtható.” 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti 

állandó népesség 

száma 

(TS 0803 és TS 0804 

összesen) 

Álláskeresési 

segélyben részesülők 

(fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési 

segélyben 

részesülők % 

2013 324 2 0,6% 

2014 322 1 0,3% 

2015 310 1 0,3% 

2016 314 1 0,3% 

2017 318 3 0,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2013 3,00 3,00 100,0% 

2014 3,00 2,00 66,7% 

2015 2,00 2,00 100,0% 

2016 3,00 3,00 100,0% 

2017 4,00 3,00 75,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

 

A fenti adatok mutatják, hogy minimális településünkön a regisztrált munkanélküliek száma.  

 

 
 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 

elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 

lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 

elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

a) bérlakás-állomány 

b) szociális lakhatás 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Markotabödöge villamos energia ellátását az E.ON Energiaszolgáltató Kft. biztosítja. A lakosok 

ellátottsága 100 %-ban megoldott. A közvilágítás energiatakarékos lámpatestekkel történő 

korszerűsítése megtörtént.  

A lakások ivóvízhálózata teljesen kiépült, a vezetékes gázellátás szintén biztosított a GDF SUEZ révén.  

A szennyvízcsatorna-hálózat kialakítása a szükséges anyagi feltételek hiányában eddig nem valósult 

meg, hosszú távú célkitűzéseink között szerepel a kiépítése.  

A telefon, internet, és kábel szolgáltatás használata szintén megoldott községünkben.  

 

Utcáink többsége szilárd burkolattal ellátott, a legtöbb utca nagyon rossz állapotban van javításra szorul, 

bár az utóbbi években 2 utca járdáját és a Közkapu utcánk burkolatát sikerült pályázati pénzből 

felújítanunk a lakosság nagy örömére, ugyanis itt található az óvodánk, melyet korábban a rossz 

útviszonyoknak köszönhetően nehezen lehetett megközelíteni, balesetveszélyes volt a közlekedés főként 

kerékpárral és gyalogosan.  

 

Az önkormányzat nem rendelkezik bérlakással, sem szociális bérlakással. A lakásállomány száma 

Markotabödögén 237, mindegyik lakható, megfelelő lakhatási körülménnyel rendelkeznek. 

Létminimum alatt élő, veszélyeztetett lakhatási viszonyok között élő, nincs a településünkön. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

Az önkormányzat hozzájárul a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás, fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, lakásfenntartási támogatás  

megállapításával. Adósságcsökkentési támogatást nem részesül senki. 

 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és 

adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban 

részesített személyek 

száma (TS 6001) 

Összesen 

adósságcsökkentési 

támogatásban 

részesítettek száma (TS 

6101) 

2013 7 0 

2014 5 0 

2015 3 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 

f) eladósodottság 

 

Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre. 

 

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

közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Markotabödöge külterületén nincs lakott lakás. Az infrastruktúra jól kiépített, kivéve a szennyíz-

csatornát.  
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Markotabödögén nem alakultak ki külön telepek, szegregátumok. A település rendezett összképet 

mutat. 2002-ben alakult meg az „Együtt Markotabödögéért” Egyesület, melynek célja a falu 

felvirágoztatása, a község szépítése, a kulturális élet gazdagítása. 

    

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

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

való hozzáférés 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

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

nyújtásakor 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

 

Markotabödöge székhellyel működik a felnőtt háziorvosi szolgálat. Ellátja még Rábcakapi, Tárnokréti 

és Cakóháza községeket is. A védőnői szolgálat szintén ezt a négy falut látja el és Markotabödöge a 

székhelye. 

 

Az egészségügyi ellátás a lehetőségekhez mérten jó színvonalú. Tüdőszűrésen évi egy alkalommal 

vehetnek részt a lakosok. Az ügyeleti ellátás annak „mélysége” alapján a településtől 30 km-re lévő 

városban, Győrben biztosított. Gyógyszertártár legközelebb Kónyban, illetve Bősárkányban, a falutól 7 

km-re található. 

 

Rendelőintézet szintén Csornán található. Az idősebb emberek, mozgásukban korlátozottak részére nagy 

segítség, hogy a falugondnoki autóbusz a háziorvos koordinálásával elszállítja az embereket és nem kell 

tömegközlekedést igénybe venni. 

Családsegítő szolgálat évek óta működik a településen, tevékenységi körük a szaktanácsadáson túl 

családlátogatásra, anyagi nehézséggel küzdők részére pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz való 

hozzájutás elősegítésére is kiterjed.  
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Étkeztetés 

 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 

kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani, különösen  

 koruk 

 egészségi állapotuk 

 fogyatékosságuk  

 pszichiátriai betegségük 

 szenvedélybetegségük, vagy 

 hajléktalanságuk miatt. 

 

A Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat társulás formájában biztosítja a házi szociális 

gondozást, szociális étkeztetést és a családsegítést.  

 

Házi segítségnyújtás 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, úgy, mint  

 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. 

 

Családsegítés 

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

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 megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését.  

 

A felsorolt alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját 

otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális 

állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

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

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

 

A kistelepüléseken sem jellemző már annyira az összetartás, annak ellenére hogy mindenki mindenkit 

ismer. Pedig egy megfelelő cél érdekében összekovácsolódott közösség nagyon hasznos lehet egy 

település számára. A településen legrégebben az Őszirózsa Nyugdíjas Klub alakult, akik a mai napig 

rendszeres résztvevői minden rendezvénynek, jó kapcsolatot ápolnak a szlovákiai testvér település 

Lúcs nyugdíjas klubjával.  

 

Jól működő sportegyesület és önkéntes tűzoltó egyesület szintén több lakost összefog. Az „Együtt 

Markotabödögéért” Egyesület pedig az idősebbeket és a fiatalokat egyaránt összefogja. Ezeken a kis 

közösségeken keresztül könnyebben elérhető a lakosság, felmérhető az igényük, és a támogatásukkal a 

falu fejődését is elősegítik. Mindegyik közösség végez a település érdekében önkéntes munkát. 

   Településünkön etnikai konfliktus nincs. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos 

esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 

Markotabödögén nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása. 
 

 Településünknek nincs mélyszegénységben élő, valamint roma származású lakója. 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kevés közfoglalkoztatott Létszám megtartása, növelése 

 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
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Markotabödöge községben veszélyeztetett, védelembe vett gyermeket nem tartunk nyilván.  

7 fő szociális, anyagi szempontból hátrányos gyermek él a településen, akit az önkormányzat 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesít. Az önkormányzat minden évben beiskolázási 

segélyt nyújt a markotabödögei tanulóknak. Mivel iskolánk már nincs, a gyermekeink Kóny és Enese 

községek általános iskoláiba járnak, ezért szeretnénk, ha azért a kötődés megmaradna. Minden évben a 

jó tanulókat és valamiben kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeket az önkormányzat kis ünnepség 

keretében megjutalmazza.  

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön nincs telepszerű, szegregált lakókörnyezet. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

betöltetlen státuszok) 

Markotabödöge székhellyel működik a védőnői szolgálat. Ellátja Rábcakapi, Cakóháza és Tárnokréti 

községeket is.  

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A településen nem működik gyermekorvosi ellátás. Legközelebbi gyermekorvosi rendelés az Csornán 

található. Ez néhány szülő számára problémát okozhat, mivel nem rendelkeznek megfelelő közlekedési 

eszközzel.  

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A településen semmilyen speciális ellátási igény kielégítésére nincs lehetőség. Csornán működik az 

Arany János Általános és Speciális Szakiskola, ahol megfelelő képzésben részesülhetnek azok a 

gyermekek, akik valamilyen fogyatékosságban szenvednek, vagy speciális ellátást igényelnek. Nagyon 

nagy lehetőség, hogy ebben az iskolában szakmát is tanulhatnak a gyermekek, akár többet is. Ezzel 

esélyük van arra, hogy munkalehetőséghez jussanak.   

d) gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti alapellátást Markotabödöge Községben a Kónyi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat biztosítja társulási megállapodás alapján. Heti rendszerességgel tartanak a községben 

ügyfélfogadást (csütörtökön 9 órától 11 óráig)  

e) gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi törvény végrehajtására önkormányzatunk megalkotta a helyi gyermekvédelmi 

törvényt.  A gyermekjóléti szolgálatról, gyermekek védelméről évente egy alkalommal beszámol a 

képviselő-testületnek a hivatal. Markotabödöge községben az elmúlt években nem volt nyilvántartott 

védelembe vett gyermek, nem vettünk átmeneti nevelésbe senkit, nem volt szükség intézkedésre. Ez azt 

jelenti, hogy a gyermekeink zömmel rendezett családban, normál körülmények között nevelkednek. 

Anyagi nehézséggel küzdő családok gyermekeit, 7 főt rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesíti 

az önkormányzat. 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokkal településünk nem rendelkezik. Az legközelebb 

Győrbe érhető el.  

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

Településünkön a Sportegyesület évtizedek óta működik, amely a labdarugó csapatot foglalja magába 

leginkább. Ez a néhány focistán kívül megfelelő programot és szórakozást jelent vasárnaponként 50-100 
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szurkolónak is. Fiatalok egy csoportja a kultúrház egy helyiségét edzőteremnek rendezte be, részben 

saját felszerelésekkel, részben az önkormányzat pályázati támogatásból vásárolt eszközökkel. A nők 

számára évente néhány alkalommal asszony-tornát szervezünk szintén a kultúrházban.  

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

Helyben tagóvoda működik, a Kónyi Napközi Otthonos Óvoda tagóvodájaként. A helyi vendéglő 

szállítja az óvodás gyermekek részére az ételt. Általános iskolás gyermekeink Kónyba járnak iskolába, 

így az étkeztetést ott a napközi otthonba veszik igénybe. Ingyenes tankönyvbe részesülnek a három és 

több gyermekes családok, valamint a tartósan beteg gyermekek. 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

A szolgáltatások nyújtásakor semmilyen hátrányos megkülönböztetést nem tapasztaltunk. 

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

belül 

 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

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

Településünkön halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nem tartunk nyilván. A Kónyi Általános 

Iskola, ahova a gyermekeink járnak, tudja fogadni a sajátos nevelési igényű tanulóinkat.  

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

iskolapszichológusok száma stb.) 

Kóny Község Önkormányzata foglalkoztat iskolapszichológust, így az arra rászorulók helyben 

kaphatnak segítséget. 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Hátrányos megkülönböztetést nem tapasztaltunk. 

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

eltérések 

Oktatási intézményt nem működtetünk. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A településen nem lehet hozzáférni a különböző 

művészeti oktatásokhoz, sporttevékenységek 

gyakorlásához, különböző képességfejlesztések 

oktatásához.  

Az önkormányzat segítséget nyújt a szülőknek a 

gyermekek utaztatásában, illetve amennyiben 

nagyobb számú igény merül fel, magát az 

oktatást hozza a településre.  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A lenti diagramok mutatják, hogy Markotabödögén a vizsgált 2013-2017-es időszakban a 

munkavállalási korú lakosságból milyen arányban érinti a munkanélküliség a nőket és a férfiakat. A női 

lakosok száma magasabb, ami a munkanélküliségi mutatókban is megnyilvánul. A teljes lakossághoz, és 

az országos átlaghoz viszonyítva az adatok alapján alacsonynak mondható az állástalan nők száma. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők 

körében 

Év 

Munkavállalási 

korúak száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0804) 

Nők 

(TS 

0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 

0801) 

Nők 

(TS 

0802) 

2013 160 164 160 161 0 3 

2014 159 163 159 160 0 3 

2015 151 159 150 158 1 1 

2016 153 161 150 161 3 0 

2017 158 160 156 158 2 2 

Forrás: TeIr és helyi 

adatgyűjtés 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

       

A nőknek szintén az EFOP projekt keretein belül tartunk időszakonként tréningeket, képzéseket, melyek 
segítséget nyújthatnak álláskeresésben, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.  
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők mindegyike 65 év feletti, ezért további intézkedésre 

nincs szükség. 

 

 

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

Erre vonatkozóan nincs információnk. 
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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.) 

 

   Bölcsőde, családi napközi nincs a településünkön. A gyermekek elhelyezése 3 éves korukat 

megelőzően bölcsőde hiányában gondot okoz, ami késleleti az anyák visszatérését a munkahelyre. Az 

óvoda 25 férőhellyel működik, kicsi a kihasználtsága, jelenleg 17 gyermek ellátásáról gondoskodnak. 

Az alacsony kihasználtság miatt a fenntartása jelentős plusz költséget jelent az önkormányzatnak.   A 

nyitvatartási idő igazodik a szülők igényeihez, így a 8 órás munkaidő kezdete előtt egy órával már az 

óvodapedagógusok gondjaira bízhatják gyermekeiket.  

Makotabödögén általános iskola hiányában az 5 km-re lévő Kónyban tanulnak a diákok. 

 

 

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a 

gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 25 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól 

...h-ig): 
7-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama:  3 hét  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok 

száma 
2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 

adatgyűjtés  

 

 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A községben egy főállású védőnő dolgozik, aki még három települést is ellát. Az egyre 

csökkenő gyerek létszám miatt ideális, minden feladat ellátására jut ideje.    

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnő szakmai munkájában jelenik 

meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre 

fokozott figyelmet fordít. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos 

ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg beszélgetések, családlátogatások 

formájában. Segítséget nyújt a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá 

tartozó nyomtatványok kitöltésében.  gyermekek száma is. 

Nagy a sikere a baba-mama tornának. Az anyukák szívesen mennek, legalább 

kimozdulhatnak otthonról és találkoznak a többi anyukával. A babáknak is nagyon 

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

 

 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos 

gyermekszám 

védőnőnként 

2013 1 15 15 

2014 1 15 15 

2015 1 13 13 

2016 1 6 6 

2017 1 10 10 

 

                            
 

 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A községben hivatalos adat családon belüli erőszakról nincs, sajnos legtöbb esetben az családban marad, 

nem kerül nyilvánosságra. Szorosabb együttműködésre van szükség a rendőrséggel, hogy az 

önkormányzathoz is eljussanak az információk és megfelelő segítséget tudjon nyújtani szükség esetén.  

 

 

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

 

Markotabödögén anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. Legközelebb Győrben vehetik 

igénybe a rászorulók. (Szt. Cirill Method Alapítvány Gyermek és Családok Átmeneti Otthona, 9025 

Győr Kossuth u. 75. Vezető: Kóbor Krisztina E-mail: csao-gyao.gyor@freemail.hu 96/529-556 F: 

96/529-557.) 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A Polgármesteri Hivatalban, óvodában, a helyi közéletben főként női dolgozókat foglalkoztatnak. A 

Nyugdíjas Klub tagjainak nagy része nő, a Markotabödögéért Egyesület pedig teljes egészében női 

tagokból áll.  

 

 

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

kezdeményezések 

 

A nőket a leginkább érintő probléma, -ami nem helyi- mikor gyermeke, gyermekei óvoda, iskola 

kötelezettekké válnak, és neki újra el kell helyezkednie, vagy vissza kell térnie a munka világába, egy 

olyan munkahelyre, ami figyelembe veszi azt, hogy kiskorú gyermeket, gyermekeket nevel. 

Mindemellett el kell tudnia látni az általános otthoni teendőket is.  

 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Családon belüli erőszakról nincs megfelelő adat Az együttműködés ez irányba is terjedjen ki a 

rendőrséggel, Családsegítő Szolgálattal 

Munkanélküliség a nők körében, elhelyezkedési 

nehézségek 

Továbbképzés, számítástechnikai ismereteik és 

nyelvi ismertetik fejlesztésének otthont adó 

intézmények felkutatása, távmunka 

lehetőségének felkutatásában segítség. 

Közfoglalkoztatásba történő bevonás, 

kapcsolatfelvétel a Munkaügyi Központtal, 

tájékoztatás megadása 

A kisgyermekes anyukák visszatérése a gyes-

ről, nehézségekbe ütközik egyrészt nehéz 

elhelyezkedniük, másrészt nincs bölcsőde, 

illetve családi napközi a településen. 

A környező településen lévő bölcsődét 

működtető önkormányzattal megállapodást 

kötni, hogy fogadják a településünkön élő 0-3 

éves korú gyermeket is.  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Településünk lakosságának nagyjából 20 %-át teszi ki a 65 év feletti népesség, arra vonatkozóan nem áll 

rendelkezésünkre adat, hogy nyugdíj formájában mekkora összegű havi juttatásban részesülnek. Ahol az 

idős házaspár mindkét tagja együtt van még, ott nem jellemző az anyagi és szociális probléma sem. De 

ha valamelyik fél egyedül marad, akkor már az egy nyugdíjból fenntartani a lakást és a megélhetést is 

biztosítani, ott már nehézségek adódhatnak. Az egyedüllét, elmagányosodás is jellemzi akkor már az 

egyedül élő idősembert.  

 

Nem jellemző már falun sem a „kétgenerációs együttélés” ezért a fiatalabb családtagokra sem 

számíthatnak rendszeresen. Markotabödöge is a legtöbb kistelepülésre jellemzően elöregedik. A helyi 

szociális rendeletünk által biztosított valamennyi szolgáltatását igénybe veszik az idősek. A pénzbeli 

ellátásokra kevésbé szorulnak rá.  

 

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

 

 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2013 60 95 155 

2014 58 93 151 

2015 53 90 143 

2016 50 88 138 

2017 45 80 125 

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

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

  

Településünkön az idősek és nyugdíjasok foglalkoztatása nem jellemző, egyébként is a munka képes-

korúak számára is alig van a községben munkalehetőség.   

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A helyben működő Nyugdíjas Klubon kívül a már említett EFOP projekt keretein belül szervezünk az 

időseknek különféle előadásokat, programokat, melyek iránt mindig nagy az érdeklődés, nagy 

létszámmal látogatják.  

 

 A Nyugdíjas Klubnak jelenleg 24 tagja van. Évente egyszer kerül megrendezésre az Idősek Napja, 

amikor az ő korosztályuknak megfelelő programok várják a résztvevőket. A klub szervezésében évente 

egyszer kerül sor színházlátogatásra, vagy kirándulásra, önköltséges alapon. 

 

 A falu lakosságának nagy örömére a szeptember elején tartandó falunapi rendezvényünk alkalmával is 

mindig fellépnek, előadásukkal nagy sikert aratnak. Mindemellett fellépéseikkel gazdagítják 

testvértelepülésünk rendezvényeit is, akiknél már hosszú évek óta visszatérő vendégek a nyugdíjas klub 

tagjai és persze a falu lakosságából bárki. Ezen kívül bármilyen rendezvény, megemlékezés van is a 

faluban, ők az elsők, akik aktívan részt vesznek. Szívesen szépítgetik községünket is, ezt jórészt a 

Markotabödöge Egyesület tagjaival közösen teszik, amiért a falu lakossága nagyon hálás.  

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 17 %. A kor előre haladtával egyre nehezebb 

elhelyezkedni a munkaerő-piacon, ráadásul a létszámleépítés is előbb érinti ezt a korosztályt.  

 

 
 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

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

szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

3,25 2,75 2,5 4,25 4,5 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 0 1 0 1 0 

% 0,0% 36,4% 10,0% 23,5% 5,6% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0 0 1 1 1 

% 0,0% 0,0% 40,0% 23,5% 27,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 3 0 0% 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 3 1 33% 1 0 0% 

2015 2 1 63% 1 0 0% 

2016 3 2 67% 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 4 2 38% 1 0 0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális 

alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az önkormányzat 

a Kónyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében látja el feladatát. Az önkormányzat szociális 

rendelete, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint az idősek számára biztosított a 

szociális alapszolgáltatás:  

- étkeztetés 

- házi segítségnyújtás  

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen 

veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. A házi 

gondozónők otthonukban keresik fel az idős, segítséggel könnyebben boldoguló embereket és segítenek 

nekik a mindennapi teendőik ellátásában. 
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A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális étkeztetést is 

egyre többen kérik. A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a 

legközelebbi szakrendelő Csornán van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak 

lehetősége van falugondnoki szolgálat gépjárművét igénybe venni.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A helyben működő Nyugdíjas Klubon kívül a már említett EFOP projekt keretein belül szervezünk az 

időseknek különféle előadásokat, programokat, melyek iránt mindig nagy az érdeklődés, nagy 

létszámmal látogatják. Ezen felül évi egyszer kerül megrendezésre az Idősek Napja. Évi egy alkalommal 

a klubtagok kirándulást, vagy egyéb kulturális programot szerveznek.    

A falu lakosságának nagy örömére a szeptember elején tartandó falunapi rendezvényünk alkalmával is 

mindig fellépnek, előadásukkal nagy sikert aratnak. Mindemellett fellépéseikkel gazdagítják 

testvértelepülésünk rendezvényeit is, akiknél már hosszú évek óta visszatérő vendégek a nyugdíjas klub 

tagjai és persze a falu lakosságából bárki. Ezen kívül bármilyen rendezvény, megemlékezés van is a 

faluban, ők az elsők, akik aktívan részt vesznek. Szívesen szépítgetik községünket is, ezt jórészt a 

Markotabödöge Egyesület tagjaival közösen teszik, amiért a falu lakossága nagyon hálás.  

 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy Cakóháza község, - ami szintén a Kónyi Közös Önkormányzathoz 

tartozó kistelepülés -, együttműködést kötött a budapesti székhelyű Segítő Kezek Az Aktív Évekért 

Közhasznú Nonprofit Kft-vel, mely alapján községükben 4 főt alkalmaznak azért, hogy időskorúaknak 

segítséget nyújtsanak az informatika világában való boldogulásban, azért hogy ők is megismerkedjenek 

azokkal a lehetőségekkel, melyekkel tartani tudják a kapcsolatot szeretteikkel, ismerőseikkel, akiktől a 

mindennapokban távol élnek. Mivel Cakóháza mindössze 63 lélekszámú kis település Markotabödöge is 

társult és így községünk idősei közül is sokan részt tudnak venni ebben a programban. Minden 

szerencsés kapott a program idejére egy laptop készüléket, melynek használatára folyamatosan tanítják 

az alapítvány által alkalmazott hölgyek.  

 

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

 

Az EFOP projekt keretein belül szervezünk az időseknek különféle előadásokat, programokat, melyek 

iránt mindig nagy az érdeklődés, sokan látogatják az eseményeket.  

Évente egyszer kerül megrendezésre az Idősek Napja, valamint minden évben egy alkalommal a 

klubtagok kirándulást, vagy egyéb kulturális programot szerveznek.   Ezen kívül a falu lakosságának 

nagy örömére a szeptember elején tartandó falunapi rendezvényünk alkalmával is mindig fellépnek, 

előadásukkal nagy sikert aratnak. Mindemellett fellépéseikkel gazdagítják testvértelepülésünk 

rendezvényeit is, akiknél már hosszú évek óta visszatérő vendégek a nyugdíjas klub tagjai és persze a 

falu lakosságából bárki. Ezen kívül bármilyen rendezvény, megemlékezés van is a faluban, ők az elsők, 

akik aktívan részt vesznek. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elmagányosodás, kiszolgáltatottság Továbbra is támogatni kell a Nyugdíjas Klubot, 

anyagi támogatással lehetővé tenni, hogy minél 

többen látogassák, így a közösség enyhítheti az 

egyedüllét érzését.    

Az elérhető szociális szolgáltatások ismeretének 

hiánya 

A természetbeni ellátásokra felhívni a 

figyelmet, hogy éljenek a lehetőséggel és 

vegyék igénybe azt  

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Településünkön 4 fogyatékkal élő személyt tartunk nyilván. Ebből három értelmileg fogyatékos egy 

pedig mozgásában. Ebből mindannyian felnőtt korúak.   

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

A községünkben élő felnőtt korú fogyatékkal élők egészségi állapota teljesen kizárja a 

foglalkoztathatóságukat.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

nem releváns 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek a településen. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Valamennyi fogyatékkal élő rendszeres pénzellátásba részesül. Családban élnek, anyagi és szociális 

problémájuk nincs addig, amíg a család gondoskodni tud róluk.   
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

  

 Középületeink sajnos nincsenek akadály mentesítve.  

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Nem  megoldott. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Nem relevans.  

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Nem megoldott.  

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Nincsenek. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Nincsenek. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Középületeink nincsenek akadály mentesítve Önerőből ez jelentős kiadás lenne az 

önkormányzatnak, ezért a pályázati lehetőséget 

figyeljük és támogatással meg tudjuk valósítani 

Információ hiány a fogyatékkal élőkről Fel kell venni a kapcsolatot a fogyatékosok 

egyesületeivel, valamint a helyi ismereteket 

kihasználva, nyilvántartani a fogyatékkal élőket, 

hogy a későbbiekben segítséget tudjunk 

nyújtani. 
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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.) 

 

Településünkön több civil szervezet is működik és egy jó cél érdekében mindig partnerei voltak az 

önkormányzatnak. Az esélyegyenlőség megteremtése pedig szinte egybeesik településünkön működő 

civil szervezetek céljaival is.  

A Markotabödögéért Egyesület a falu felvirágoztatását, azaz az itt élők életminőségének javítását 

tűzték ki célul.  

A sportegyesület nagyban hozzájárul a településen élők sportolási lehetőségeinek biztosításához, a 

szabadidő eltöltéséhez.  

Az önkéntes tűzoltó egyesület nagy múltra tekint vissza, jól összekovácsolódott közösség, akik 

bármikor hajlandóak összefogni és akár a rendezvények segítésében, fizikai munkában stb. segítségére 

lenni az önkormányzatnak, illetve azon keresztül az itt élő embereknek.  

Önkormányzatunk kiváló kapcsolatot ápol a helyi katolikus egyházzal. 

A háziorvosi ellátás székhelye Markotabödöge, így a háziorvosunk a településen él, közvetlen a 

kapcsolata betegeivel és az önkormányzattal is jó kapcsolatot ápol.   

A gyermekeinket érintő kérdésekben nagyon jó partner a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

kezdetek óta. Az ügyfélfogadási időn túl napi kapcsolatban vagyunk a munkatársukkal.  

 

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

 

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

Önkormányzatunk a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Tagja még a közös hivatalnak 

Rábcakapi, Cakóháza és Barbacs község is. Az önkormányzataink mindenféle tekintetben 

együttműködnek, a kapcsolatunkat jó munkakapcsolat jellemzi. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Településünkön nemzetiségi önkormányzat nincs. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 
 Kevés közfoglalkoztatott 

 Közfoglalkoztatottak 

számának növelése 

Gyermekek 

 

 A településen nem lehet 

hozzáférni a különböző 

művészeti oktatásokhoz, 

sporttevékenységek 

gyakorlásához, különböző 

képességfejlesztések 

oktatásához. 

 Az önkormányzat segítséget 

nyújt a szülőknek a gyermekek 

utaztatásában, illetve 

amennyiben nagyobb számú 

igény merül fel, magát az 

oktatást hozza a településre 

Idősek 

 

 Elmagányosodás, 

kiszolgáltatottság csökkentése 

 Továbbra is támogatni kell a 

Nyugdíjas Klubot, anyagi 

támogatással lehetővé tenni, 

hogy minél többen látogassák, 

így a közösség enyhítheti az 

egyedüllét érzését. 

 
 Az elérhető szociális 

szolgáltatások ismeretének 

hiánya 

 A természetbeni ellátásokra 

felhívni a figyelmet, hogy 

éljenek a lehetőséggel és 

vegyék igénybe azt 

Nők 
 A nők 55 éves koruk feletti 

elhelyezkedési nehézsége, 

munkanélküliség 

 Továbbképzés, 

számítástechnikai ismereteik 

és nyelvi ismertetik 

fejlesztésének otthont adó 

intézmények felkutatása.  

 Közfoglalkoztatásba történő 

bevonás, kapcsolatfelvétel a 

Munkaügyi Központtal, 

tájékoztatás megadása 

 

 A kisgyermekes anyukák 

visszatérése a gyes-ről, 

nehézségekbe ütközik egyrészt 

nehéz elhelyezkedniük, másrészt 

nincs bölcsőde, illetve családi 

napközi a településen. 

 A környező településen lévő 

bölcsödét működtető 

önkormányzattal 

megállapodást kötni, hogy 

fogadják a településünkön élő 

0-3 éves korú gyermeket is. 
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Fogyatékkal élők 
 Középületeink nincsenek 

akadály mentesítve 

 Önerőből ez jelentős kiadás 

lenne az önkormányzatnak, 

ezért a pályázati lehetőséget 

figyeljük és támogatással meg 

tudjuk valósítani 

 

 Információ hiány a fogyatékkal 

élőkről 

 Fel kell venni a kapcsolatot a 

fogyatékosok egyesületeivel, 

valamint a helyi ismereteket 

kihasználva, nyilvántartani a 

fogyatékkal élőket, hogy a 

későbbiekben segítséget 

tudjunk nyújtani. 

 

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 

 Közfoglalkoztatás 

 polgármester, önkormányzat, 

szociális ügyitéző, Munkaügyi 

Központ 

Gyermekek 

 Gyerekek oktatáshoz, 

képességfejlesztési 

lehetőségekhez való 

hozzájutásának elsegítése 

 polgármester, képviselő-testület, 

iskolaigazgató 

Idősek  Idősek magányának enyhítése 
 polgármester, idősek klubjának 

vezetője 

 
 Szociális szolgáltatások 

megismertetése 

 idősek klubjának vezetője, szociális 

ügyintéző, Családsegítő 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Nők  Munkanélküliség csökkentése 
 szociális ügyintéző, Munkaügyi 

Központ 

  Gyermekelhelyezés javítása 

 szociális ügyintéző, polgármester, 

önkormányzat, bölcsőde; családi 

napközi vezetője 

Fogyatékkal 

élők 
 Akadálymentesítés  polgármester, önkormányzat 

  Információhiány 
 polgármester, önkormányzat, 

fogyatékkal élők egyesülete 
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Jövőképünk 

Markotabödöge Község Önkormányzatának egyik legfontosabb célja a községben élők életminőségének 

folyamatos javítása, olyan lakókörnyezet és közösségi élet kialakítása, amiben minden korosztály jól 

érzi magát. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek képzéseken való részvételének elősegítését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára, magányérzetük csökkentésére.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkába való visszatérés könnyítését, családon belüli erőszak 

megakadályozását. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Kevés közfoglalkoztatott 

Célok -  

Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú: létszám megtartása 

Hosszútávú: számuk növelése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba 

szedve 

1. Igényfelmérés 

2. Tájékoztatás 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, szociális ügyintéző 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba szedve 
Rövidtávú: 2019.12.31 

Hosszútávú: 2023.12.31 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: foglalkoztatottak számának 

emelkedése. Dokumentáltsága: adatgyűjtés, 

igényfelmérés, aktualizálás, tájékoztatás. 

Fenntarthatóság: ismétlődő igényfelmérés 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
Központi költségvetés támogatásának megszűnése 

Szükséges erőforrások pénzügyi 
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Intézkedés címe: 
Gyerekek oktatáshoz, képességfejlesztési lehetőségekhez való 

hozzájutásának elsegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen nem lehet hozzáférni a különböző művészeti 

oktatásokhoz, sporttevékenységek gyakorlásához, különböző 

képességfejlesztések oktatásához. 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Rövidtávú: Az Önkormányzat pályázati keretek között valósít 

meg különféle oktatásokat, képességfejlesztő tevékenységeket a 

gyermekek számára, valamint segítséget nyújt a szülőknek a 

gyermekek utaztatásában, ahol a fent nevezett oktatásokhoz 

hozzáférhetnek. 

Hosszútávú: amennyiben nagyobb számú igény merül fel, magát 

az oktatást hozza a településre. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Igényfelmérés 

2. Tájékoztatás 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, képviselő-testület, iskolaigazgató 

Partnerek Falugondoki Szolgálat 

Határidő(k) pontokba szedve 
Rövidtávú: 2019.12.31 

Hosszútávú: 2023.12.31 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Legalább 3 gyerek vesz részt 

tehetségének, érdeklődési körének megfelelő képzésen, 

képességfejlesztésben Dokumentáltsága: adatgyűjtés, 

igényfelmérés, aktualizálás, tájékoztatás. Fenntarthatóság: 

ismétlődő igényfelmérés 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
Nincs rá igény 

Szükséges erőforrások Humán, technikai 

 

 

Intézkedés címe: Idősek magányának enyhítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Elmagányosodás, kiszolgáltatottság 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Rövidtávú: továbbra is támogatni kell a Nyugdíjas Klubot, 

anyagi támogatással lehetővé tenni, hogy minél többen 

látogassák, így a közösség enyhítheti az egyedüllét érzését.    

Középtávú: házigondozó szükség szerinti látogatása az 

időseknél 

Hosszútávú: a rosszakaratú emberek ne tudják kihasználni az 

idős emberek hiszékenységét 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Tájékoztatás  

2. Rendőrség által tartott figyelemfelhívás 
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Résztvevők és 

felelős 

Polgármester, körzeti megbízott, idősek klubjának vezetője 

Partnerek 
köreti megbízott, idősek klubjának vezetője, Családsegítő 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) pontokba szedve 

Rövidtávú: folyamatos 

Középtávú: folyamatos 

Hosszútávú: folyamatos 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: Idősek Klubjának résztvevők 

számának emelkedése 

Dokumentáltsága: beiratkozottak száma. Fenntarthatóság: 

folyamatos együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
Elzárkózás a klubtagság lehetőségétől 

Szükséges erőforrások pénzügyi 

 

 

Intézkedés címe: Szociális szolgáltatások megismertetése  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az elérhető szociális szolgáltatások ismeretének hiánya 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

1. Klubfoglalkozások keretében tájékoztatás a szociális 

szolgáltatásokról 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Tájékoztatás  

 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, idősek klubjának vezetője 

Partnerek 
idősek klubjának vezetője, szociális ügyintéző, Családsegítő 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) pontokba szedve 
Rövidtávú: folyamatos 

 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: szolgáltatást igénybevevők számának 

emelkedése. Fenntarthatóság: új lehetőségek ismertetése 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség, csökkentésének eszköze: teljes körű 

tájékoztatás 

Szükséges erőforrások pénzügyi 
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Intézkedés címe: Munkanélküliség csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A nők 55 éves koruk feletti elhelyezkedési nehézsége, 

munkanélküliség 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Rövidtávú: továbbképzés, számítástechnikai ismereteik és 

nyelvi ismertetik fejlesztésének otthont adó intézmények 

felkutatása, távmunka lehetőségének felkutatásában segítség. 

Közfoglalkoztatásba történő bevonás, kapcsolatfelvétel a 

Munkaügyi Központtal, tájékoztatás megadása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Igényfelmérés 

2. Tájékoztatás 

3. Szorosabb együttműködés a Munkaügyi Központtal 

Résztvevők és 

felelős 
Szociális ügyintéző, Munkaügyi Központ 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba szedve 
Rövidtávú: 2019.12.31 

 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: kevesebb munkanélküli 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Munkanélküliek elhelyezkedésének nehézsége, képzettség 

hiánya, képzéseken, oktatásokon való részvétel elősegítése. 

Fenntarthatóság: új munkanélküliekkel kapcsolatfelvétel, 

meglévők elhelyezkedésének nyomon követése 

Szükséges erőforrások humán 

 

Intézkedés címe: Gyermekelhelyezés javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A kisgyermekes anyukák visszatérése a gyes-ről nehézségekbe 

ütközik, egyrészt nehéz elhelyezkedniük, másrészt nincs 

bölcsőde, illetve családi napközi a településen. 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Rövidtávú: igényfelmérés 

Középtávú: a meglévő óvoda nyitva tartását úgy alakítani, hogy 

az anya munkát tudjon vállalni.  

Hosszútávú: környező településen lévő bölcsödét működtető 

önkormányzattal megállapodást kötni, hogy fogadják a 

településünkön élő 0-3 éves korú gyermeket is. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Igényfelmérés 

2. Megállapodás bölcsödét működtető önkormányzattal 

3. Utaztatás elősegítése 

Résztvevők és 

felelős 

Szociális ügyintéző, polgármester, önkormányzat, bölcsőde; 

családi napközi vezető 

Partnerek polgármester, önkormányzat, bölcsőde; családi napközi vezető 
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Határidő(k) pontokba szedve 
2023.12.31 

 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: elhelyezett gyerekek száma 

Fenntarthatóság: évente igényfelmérés 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: bölcsödén kívül nehéz más megoldást találni- 

csökkentésük eszközei: pályázat, együttműködés bölcsödét 

működtető önkormányzattal 

Szükséges erőforrások Humán, technikai, pénzügyi 

 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Középületeink nincsenek akadály mentesítve 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Középtávú: közintézmény akadálymentesítése 

Hosszútávú: közterületek akadálymentesítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Forrás bevonása 

2. Akadálymentesítés 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester, önkormányzat 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba szedve 

Középtávú: 2019.12.31 

Hosszútávú: 2023.12.31 

 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: akadálymentesítés aránya 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: költséges az akadálymentesítés 

Csökkentésük eszközei: pályázat 

Szükséges erőforrások Humán, technikai, pénzügyi 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Középületeink nincsenek akadály mentesítve 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Középtávú: közintézmény akadálymentesítése 

Hosszútávú: közterületek akadálymentesítése 
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Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Forrás bevonása 

2. Akadálymentesítés 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester, önkormányzat 

Partnerek Fogyatékkal élők egyesülete 

Határidő(k) pontokba szedve 

Középtávú: 2019.12.31 

Hosszútávú: 2022.12.31 

 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményességi mutató: akadálymentesítés aránya. 

Fenntarthatósága: forrásbevonás, pályázatfigyelés által 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Kockázat: költséges az akadálymentesítés- csökkentésük 

eszközei: pályázat 

Szükséges erőforrások Humán, technikai, pénzügyi 

 

Intézkedés címe: Információhiány 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Információ hiány a fogyatékkal élőkről 

Célok -  

Általános megfogalmazás és 

rövid-, közép- és hosszútávú 

időegységekre bontásban 

Rövidtávú: Fel kell venni a kapcsolatot a fogyatékosok 

egyesületeivel, valamint a helyi ismereteket kihasználva, 

nyilvántartani a fogyatékkal élőket, hogy a későbbiekben 

segítséget tudjunk nyújtani. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

1. Adatgyűjtés 

2. Kapcsolatfelvétel egyesülettel 

Résztvevők és 

felelős 
polgármester, önkormányzat, fogyatékkal élők egyesülete 

Partnerek fogyatékkal élők egyesülete 

Határidő(k) pontokba szedve 

Rövidtávú: 2019.12.31 

 

 

Eredményességi mutatók és 

annak dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és hosszútávon), 

valamint fenntarthatósága 

Eredményesség, dokumentáltság: nyilvántartásba felvett 

fogyatékosok száma. Fenntarthatóság: kapcsolattartás 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
Kockázat: adathiány 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az 

intézke-

dés 

címe, 

megnev

e-zése 

A helyzetelem-

zés 

következteté-

seiben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumen-

tumokkal 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az 

intézkedés 

megvaló-

sításához 

szükséges 

erőforrá-

sok  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredménye-

inek 

fenntartható

-sága 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 

1. Közfoglalkoztatás 

Kevés 

közfoglalkoz-

tatott 

Közfoglal-

koztatottak 

számának 

megtartása, 

növelése 

 

Közfoglal-

koztatás 

biztosítása 

Polgármes-

ter, szociális 

ügyintéző, 

Munkaügyi 

Központ 

2023.12.31 

Foglalkozta-

tottak 

számának 

emelkedése 

pénzügyi 

Igényfelmé-

rés, 

tájékoztatás 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyerekek 

oktatáshoz, 

képességfejlesztés

i lehetőségekhez 

való 

hozzájutásának 

elsegítése 

Lehetőségek 

hiánya: A 

településen 

nem lehet 

hozzáférni a 

különböző 

művészeti 

oktatásokhoz, 

sporttevékenys

égek 

gyakorlásához,

különböző 

A gyerekek 

oktatásának 

és 

képességfe-

jlesztésének 

javítása. 

 Az 

önkormány-

zat 

segítséget 

nyújt a 

szülőknek a 

gyermekek 

utaztatásába

n, illetve 

amennyiben 

nagyobb 

számú igény 

Polgármes-

ter, 

képviselő-

testület 

2023.12.31 Legalább 3 

gyerek vesz 

részt 

tehetségének, 

érdeklődési 

körének 

megfelelő 

képzésen, 

képességfej-

lesztésben  

 

Humán, 

technikai 

Ismétlődő 

igényfelmé-

rés 
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képességfej-

lesztések 

oktatásához. 

merül fel, 

magát az 

oktatást 

hozza a 

településre. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Munkanélküliség 

csökkentése 

Munkanélkü-

liség  a nők 

körében, 

elhelyezkedési 

nehézségek 

Elhelyezke-

dés 

elősegítése, 

megkönnyí-

tése 

 Továbbkép-

zés, 

számítás-

technikai 

ismereteik 

és nyelvi 

ismertetik 

fejlesztésén

ek otthont 

adó 

intézménye

k 

felkutatása, 

távmunka 

lehetőségé-

nek 

felkutatásá-

ban 

segítség. 

Közfoglal-

koztatásba 

történő 

bevonás, 

kapcsolat-

felvétel a 

Munkaügyi 

Központtal, 

tájékoztatás 

Szociális 

ügyintéző 

2023.12.31 kevesebb 

munkanélküli 

humán Új 

munkanél-

küliekkel 

kapcsolat-

felvétel, 

meglévők 

elhelyez-

kedésének 

nyomon 

követése 
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megadása 

2. Erőszak a 

családban 

Családon belüli 

erőszakról 

nincs megfelelő 

adat 

Családon 

belüli 

erőszak 

csökkentése 

 Az 

együttműkö

dés ez 

irányba is 

terjedjen ki 

a rendőrség-

gel, 

Családsegít

ő 

Szolgálattal 

polgármes-

ter 

2023.06.01. Együttműkö-

dések 

elkészülte 

Humán Folyamatos 

kapcsolat-

tartás 

3. Gyermekelhelyez

és javítása 

A 

kisgyermekes 

anyukák 

visszatérése a 

gyes-ről 

nehézségekbe 

ütközik, 

egyrészt nehéz 

elhelyezked-

niük, másrészt  

nincs bölcsőde, 

illetve családi 

napközi a 

településen. 

Gyermekelh

elyezés  

 Óvoda 

nyitvatartás

ának 

módostása 

az 

igényeknek 

megfelelően

.Bölcsödét 

működtető 

önkormány-

zattal 

megállapod

ás kötése. 

Szociális 

ügyintéző, 

polgármes-

ter 

2023.12.31 

 

elhelyezett 

gyerekek 

száma 

 

Humán, 

technikai, 

pénzügyi 

Évente 

felülvizsgá-

lat 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 

magányának 

enyhítése 

Elmagányo-

sodás, 

kiszolgálta-

tottság  

Elmagányos

odás, 

kiszolgálta-

tottság 

csökkentése 

 Nyugdíjas 

Klubot, 

anyagi 

támogatása.   

Házigondo-

zó szükség 

szerinti 

Polgármes-

ter, 

képviselő-

testület 

2023.06.01 

folyamatos 

Idősek 

Klubjának 

résztvevők 

számának 

emelkedése 

 

pénzügyi folyamatos 

együttműkö

-dés a 

Családse-

gítő és 

Gyermekjól

éti 
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látogatása 

az 

időseknél. 

Szolgálattal 

2 Szociális 

szolgáltatások 

megismertetése 

Szociális 

szolgáltatások 

ismeretének 

hiánya 

Szolgáltatás

ok 

megismertet

ése 

 Klubfoglal-

kozások 

keretében 

tájékoztatás 

a szociális 

szolgáltatás

okról 

Polgármes-

ter, 

képviselő-

testület 

2023.07.01. 

folyamatos 

szolgáltatást 

igénybevevők 

számának 

emelkedése 

pénzügyi új 

lehetőségek 

ismertetése  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesíté

s 

Középületeink  

nincsenek 

akadálymen-

tesítve 

Közintéz-

mények, 

közterületek 

akadály-

mentesítése 

 Pályázatfi-

gyelés, 

gyakorlati 

megvalósí-

tás 

Polgármes-

ter, 

önkormány-

zat 

2023.12.31 akadálymen-

tesítés aránya 

Humán, 

technikai, 

pénzügyi 

Forrásbevon

ás, 

pályázatfi-

gyelés 

2 Információhiány Információ 

hiány a 

fogyatékkal 

élőkről 

Információs

zerzés 

 helyzete-

lemzés 

Polgármes-

ter, 

önkormán-

yzat 

2023.12.31 nyilvántartás-

ba felvett 

fogyatékosok 

száma 

 

humán Kapcsolat-

tartás 

 

 

 



 

 

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 
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
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Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 

………………………….. felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

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

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 
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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. 
         
 
 
 

 








