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

A településünk bemutatása
A kőkorszaktól fogva lakott hely, ezen a területen már Kr.e. 3500-2500 körül éltek emberek. A
Petőházi Cukorgyár építésekor, 1880-ban a munkások kelta sírokra bukkantak a Kr. e. 4. századból.
Római kori leletek kerültek elő a cukorgyártól északnyugatra, az Ikvából kiágazó csatorna és az
országút között. Az 1980-as évek elején a Lés erdő alatt a cukorgyár ülepítőjének ásása közben egy
római kori villa alapjaira bukkantak.
A honfoglalás korának egyik kiemelkedő régészeti leletét szintén Petőházán találták,
az ún. "CUNPALD"-kelyhet, az avarokat térítő frank püspök 9. századi sírjában. A
kehely peremén és talpán a bekarcolt egyszerű fonatos dísz mellett, a kehely
nóduszán
fennmaradt
készítőjének
neve:
"Cunpald
fecit".
Az első okleveles forrás 1390-ben először nevezte mai nevén az endrédi majorból
kialakult falut. A 15. században a Petőházi család volt a birtokosa. A falu kifejlődését
a szűk határ akasztotta meg. A parasztság megélhetése ennek ellenére, ha szűkösen is,
biztosítva volt, mert a talaj termékeny, és hozamát igen okos gazdálkodási módszerrel fokozták.
Már a 18. század derekán, 1752-ben ismeretlen az ugarolás, az egész határt minden évben
bevetették, túlnyomó részben őszivel, így a kicsi területen termésátlagaik jóval előnyösebbek voltak
a szom-szédos falvakénál. A 18. század elején megindult a jobbágyság erdőirtása. Az urasági földek
túlnyomó része ebben az időben nádas. A majorüzem 1548 körül indult be.
A falunak a reformáció korában még nem volt temploma. Római katolikus templomot először 1754ben említenek, de még 1766-ban is fatornyosnak írták le. Minthogy igen rozzant volt és 1903 táján a
szél lehordta a tetejét, lebontották és a soproni Schiller János új templomot építtetett neoromán
stílusban
neogótikus
toronnyal
a
Szentháromság
tiszteletére.
A lakosság az 1535 körül végbement horvát bevándorlás folytán vált nagyobb részben horváttá. A

családnevek sok egyezést mutatnak Szentmiklós egykorú neveivel. 1876-ban megnyílt a GYSEV
vasútvonala Sopron-Győr között. Két év múlva Offermann Theodor és társai megvették a
cukorgyárhoz szükséges területet. A kiegyezés után a kedvezőbb gazdasági lehetőségek valamint a
gyors ütemű technikai fejlődés eredményeként mind a répatermelés, mind a feldolgozás terén
jelentős fejlődés ment végbe. Magyarországon 1871-ben már 26 cukorgyár működött, ezt követően
épült fel a Petőházi Cukorgyár. Petőháza mindenszempontból kedvező hely volt cukorgyár
létesítéséhez. A Győr-Sopron vasútvonal közvetlenül a község mellett haladt el, s mintegy 3 km-re
volt az eszterházi vasútállomás. Már 1879 őszén elkészült a gyári iparvágány és megnyitották a 37.
őrháznál az "Eszterháza Gyár" megállóhelyet. Ez később "Petőháza Gyár" nevet kapott.
Az Ikva patak a Nagycenknél beleömlő Aranypatakkal együtt elegendő vizet biztosított a
feldolgozásra kerülő répamennyiséghez. A szükséges munkaerő is rendelkezésre állt, 5 km-es
körzetben Petőháza, Fertőszentmiklós, Szerdahely, Agyagos, Szergény, Eszterháza, Sarród,
Fertőendréd, Fertőszéplak, Süttör községek lélekszáma - az 1880.évi népszámlálás adatai szerint összesen 9065 fő volt. A munkaképes lakosság több mint fele néhány holdas szegényparaszt,
földnélküli alkalmi munkás vagy idényjellegű iparos volt. Jól választották meg az épülő gyár helyét.
Petőháza szinte beleépült az Esterházy hitbizomány hatalmas területébe, a környező községek
határában volt a több száz holdas Bezerédj-birtok. Az üzem területileg is kikerült Cinfalva,
Félszerfalva és Nagycenk szorító gyűrűjéből, továbbá jelentős nagyságú körzet nyílt meg előtte,
mivel ott volt a Hanság, a Fertőmellék, később a Rábaköz és az egymás után megszűnő mosoni
gyárak körzete is. Ezek mind kiváló répatermő területek. Ebben a környezetben és adottságok
mellett kezdték meg Petőházán Offermann Theodor és társai a cukorgyár építését. Az új vasútvonal
segítségével a cukorgyár újabb répatermelő területeket kapcsolhatott magához: a Fertőzúg vidékét,
amely elsőrangú répatermelő területté vált, és fokozatosan a Celldömölk Eszterháza 60 km-es
vasútvonal mellett fekvő községek területét is.
A trianoni békeszerződés által megvont új határvonal következtében jelentős répatermelő területek
kerültek Ausztriához, ugyanakkor az öt Sopron megyei cukorgyár közül kettőt, Félszerfalvát (Hirm)
és Cinfalvát (Siegendorf) is Ausztriához csatoltak. A két világháború közötti időben a gyár
munkásai három csoportba tartoztak. A munkásság nagyobb tömegét egyszerű órabéresek alkották,
akik a bérüket a ledolgozott órák után kapták. Az ún. "heteseket" hetibérben fizették, és ezt akkor is
megkapták, ha két napnál hosszabb ideig betegek voltak. Ezek a gyártól már lakást, világítást,
tüzelőjárandóságot kaptak. Hetibérük ugyan nem volt magas (20 P), de érezték, hogy a gyárhoz
tartoznak és szükség van rájuk. A havibér 120-140 pengő volt, a tüzelőjárandóság is magasabb a
heteseknél. A heti- és havibéresek bérét jelentősen megemelte az akkor "renumeráció"-nak nevezett
évi részesedés, amely igen jelentős összeget is elért. A II. világháború idején a gyár termelését is
katonai ellenőrzés alá vonták. 1944 decemberében légitámadás érte a gyárat, de szerencsére
nagyobb károkat nem okozott. A németek a cukorgyár felrobbantására is előkészületeket tettek, de a
gyors visszavonulás miatt erre nem került sor. A gyár berendezései közül a németek utasítására
megkezdték az egyik turbina leszerelését. A gőzturbina forgórészei számára már elkészítették a
csomagolásukra szolgáló ládákat, de a leszerelést végző gyáriak a munkát addig késleltették, amíg
ez is itthon maradt. A gyár épületeit és gépeit csak csekély háborús kár érte, ám a veszteség még így
is szinte felmérhetetlen volt. A visszavonuló németek - miután már 65 vagon cukrot elszállítottak elvitték a gyár tűzoltókocsiját is, de előzőleg ezt is megrakták cukorral. 1945. május 30-án a gyárba
szovjet tisztek érkeztek és június végéig ott tartózkodtak. Ez az időpont egybeesik az Üzemi
Bizottság megalakulásával. 1949. augusztus 19-én befejeződött a gyár államosítása. 1967-ben új

holland gépsor került beállításra - amely a kockacukor-gyártást helyezte fejlett alapokra -, a gyár
korszerűsítése 1973-ban tovább folytatódott. A Petőházi Cukorgyár 1964-ig őrizte meg intézményi
önállóságát. Ekkor a Magyar Cukoripar nagyvállalat létrehozásával annak egyik gyáregysége lett.
1980-tól, a Cukoripari Válalatok Trösztje megszűnésétől ismét önálló vállalatként működött
Petőházi Cukorgyár néven. Az 1989. évi rendszerváltást követően a Petőházi Cukorgyárat is
privatizálták.

A település Soprontól 27km-re a Kisalföld sík,
lápos területén fekszik. Területe 2,64km2,
lakóinak száma 1057 fő. A kőkorszaktól fogva
lakott hely, ezen a területen már Kr. e. 3500–2500
körül éltek emberek. Az első okleveles forrás
1390-ben először nevezte mai nevén az endrédi
majorból kialakult falut. A XV. században a
Petőházi család volt a birtokosa. A falu
kifejlődését a
szűk
határ
megakasztotta,
a parasztság megélhetése ennek ellenére biztosítva volt, mert a
talaj termékeny és hozamát okos gazdálkodási módszerrel
fokozták. A lakosság az 1535 körül végbement horvát
bevándorlás folytán vált részben horváttá. A XVIII. század első
évtizedeiben már mint népes nemzetségek szerepelnek a horvát
családnevek. A faluban először 1754-ben említik a katolikus
templomot, amelyet még 1766-ban is fatornyosnak írnak le.
1903-ban a régi templomot lebontják, helyébe új épül. 1879-ben
felépül a Petőházi Cukorgyár a nagy répatermesztő vidék
közepén. Az 1876-ban a Sopron-Győr között megnyílt GySEV
vasútvonal közvetlenül a község mellett haladt el, így 1879 őszén
elkészült a gyári iparvágány és megnyitották az „Eszterháza
Gyár”, később „Petőháza Gyár” megállóhelyet. A II. világháború
idején a cukorgyár termelését is katonai ellenőrzés alá vonták.
1944 decemberében légitámadást érte a gyárat, de nagyobb
károkat nem okozott. 1948-ban államosították a Petőházi
Cukorgyárat, majd az 1989. évi rendszerváltozást követően privatizálták, amely 2007. végéig
működött, a jövőben csak tárolás és csomagolás folyik a gyár területén. A Cukorgyár az 1880-as
működésétől kezdődően nemcsak Petőháza lakóinak, hanem a környékbelieknek is nagy számban
adott munkalehetőséget. 1970-ben kezdődött – eredményes próbafúrást követően – a petőházi
termálfürdő története. A termálkút vize mozgásszervi betegségek kezelésére minősített gyógyvíz,
amely ásványi anyagokban nagyon gazdag. (nátrium, kálium, kalcium, magnézium, vas, nitrát,
klorid, jodid stb.) A Petőházi Strand és Termálfürdő a Petőházi Cukorgyár, majd az önkormányzat
kezelésében működött. 2007. óta a tulajdonos Via-Park Kft. működteti a méltán népszerű fürdőt,
amelyben termál gyógymedence, feszített víztükrű úszómedence és gyermekmedence várja a
vendégeket.

Petőháza község egész területén elérhető az elektromos áram, gáz, vezetékes ivóvíz,
szennyvízcsatorna, telefon és kábeltelevízió hálózat. A település
valamennyi útja szilárd burkolatú és szegélyezett. Jelenleg folyik
a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítése. A település
legjelentősebb vállalkozása a Magyar Cukor Zrt. Petőházi
Cukorgyára, ahol azonban 2007-ben befejeződött a cukorgyártás,
csak csomagolási tevékenység folyik tovább. Egyéb jelentősebb
vállalkozások a Sefra Hungária Festékgyártó és Forgalmazó Kft,
valamint a Pellet Produkt Kft. Emellett Petőházán számos
termelő- szolgáltató-, kereskedelmi- és vendéglátó vállalkozás
működik. A Cukorgyár területén ipari park kialakítását tervezik,
ahol a fejlett infrastruktúrának és jó közlekedési fekvésnek
köszönhetően nagyon kedvezőek a betelepülő új vállalkozások
lehetőségei. Petőházán Kincseskert Óvoda és Általános Iskola működik. Az óvodába járó
gyermekek száma 37 fő, az általános iskolába pedig 42 tanuló jár. Az általános iskola a
Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tagintézménye.

Nevezetességeink:
•
•
•
•

Szentháromság templom (romantikus stílusban)
Termálfürdő
Népi tornácos házak
Sarródi Máté kovácsoltvas keresztje a temetőben

Rendezvényeink:
•
•
•
•

Búcsú
Falunap
Adventi gyertyagyújtás
Húsvéti tavaszköszöntő

Egyesületek:
•
•
•
•
•

Petőházi Sportegyesület
Nefelejcs Nyugdíjasklub Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Polgári Kör Egyesület
Horgászegyesület

•

Ifjúsági Klub

Demográfiai adatok
Petőháza demográfiai értelemben, az országos adatokhoz viszonyítva átlagos helyzetben van,
lakosságának száma viszonylag állandó.

Petőháza népessége korosztályok és nemek szerint:
Hazánkat az elmúlt évtizedekben a népesség számszerű csökkenése mellett a rohamos
elöregedés jellemezte. Míg 1990-ben száz gyermekkorú (14 éves vagy fiatalabb)
lakosra 65, 2000-ben 86, 2009-ben már 110 (65 éves vagy idősebb) időskorú jutott.
Míg 1990-ben és még 2000-ben is a fővárost leszámítva mindenütt meghaladta a
gyermekkorúak száma az időskorúakét, ez 2009-ben a 19 megyéből mindössze 4-re
volt igaz. Az ország társadalmi fejlődését ez a demográfiai tendencia nehezíti.

Településünkön a belföldi vándorlások kimutatása
A táblázaton is jól látható, hogy az elvándorlás, odavándorlás ingadozó, az elmúlt években az oda
az odavándorlás volt a magasabb szám.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség biztosítása egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének
érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelent, másrészt olyan
esélyegyenlőségi politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű
állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő különböző területeken.
Önkormányzatunk működése során az esélyegyenlőség megvalósítását – az EU elvárásoknak
is megfelelően – horizontális tervként kell meghatározni, melynek át kell hatnia az
Önkormányzat valamennyi tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátást és a
helyi szintű közpolitikák alakítását egyaránt.
Petőháza község Önkormányzata és szervei tudatában vannak annak, hogy munkáltatóként,
intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitikák
alakítójaként is kötelesek megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
meghatározott egyenlő bánásmód követelményét.
• Petőháza község Önkormányzata, a Képviselő-testület és szervei döntéseiken keresztül is
kifejezik elkötelezettségüket az esélyegyenlőség területén.
A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település
a társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházzal, önszerveződő közösségeivel,
egyesületeivel és alapítványaival együttműködve közösen (gyakorta azok anyagi
támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi
élet minden területén.
• Ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség
életében.
• Esélyegyenlőségi politikájukat minél szélesebb körben megismertetik a helyi
munkáltatókkal, munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel.
• Az Önkormányzat kétévente felülvizsgálja esélyegyenlőségi programját, terveit.
Bizalom
A fenti elveknek megfelelően az Önkormányzat és szervei:
• Faji egyenlőség: elkötelezettek a befogadó társadalom és a faji megkülönböztetés
megszüntetése mellett. Elősegítik az esélyegyenlőséget és az emberek közötti jó viszonyt a
különböző faji, nemzeti es etnikai csoportok között.
• Fogyatékosság: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül valakit
fogyatékossága miatt és előmozdítják az esélyegyenlőséget a fogyatékkal élők számára.
Megkülönböztetés nélkül nyújtanak szolgáltatásokat az arra rászorulóknak.
• Nemek közötti egyenlőség: előmozdítják a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget és
közvetlenül vagy közvetve nem kezelnek egyetlen személyt sem kedvezőtlenebbül a neme
vagy családi állapota miatt.
• Foglalkoztatás: lehetőségeikhez mérten a helyi lakosság számára biztosítják az
esélyegyenlőséget a foglalkoztatás területén.
• Megközelíthetőség: arra törekednek, hogy szolgáltatásaik egyenlő feltételekkel legyenek
elérhetők a helyi lakosság számára. Szolgáltatásaiknak mindenki számára hozzáférhetőnek
kell lenniük. A fizikai hozzáférés megkönnyítése érdekében az épületeket a költségvetés
biztosította keretek között akadály mentesítették, illetve mentesítik. Arra törekednek, hogy

az
új/felújított épületek megfeleljenek az akadálymentesítési előírásoknak, ennek
érdekében figyelemmel kísérik a fejlesztéseket.
• Vallás és a hit: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit a
vallása vagy világnézeti meggyőződése miatt.
• Életkor: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit életkora
miatt.

Céljaink
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Petőháza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével –
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi
szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
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.

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.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai intézkedéseit,
ezzel kapcsolatos elveit határozza meg. Az önkormányzat rendeletében határozza meg a gyermekes
családok támogatását, az ezzel kapcsolatos ellátások biztosítását.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Petőháza község Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója és Programja olyan prioritásokat
határoz meg, amelyekhez a települési esélyegyenlőségi terv hozzá tud járulni.
Társadalmi kapcsolatok erősítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása, a gyermekek
helyben történő színvonalas ellátása, szociális ellátás fejlesztése, falukép fejlesztése, környezet
fejlesztése, ezáltal is az egyenlőesélyek biztosítása, a minőségi élet feltételeinek megteremtése,
megtartása az itt élő lakosság számára.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Petőháza község gazdasági, társadalmi és szociális helyzete szervesen kapcsolódik a közvetlen
környezetében levő kistelepüléseket összefogó Soproni statisztikai kistérséghez, melynek
intézményesült formája a Sopron- Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).
Társulásunk 2004 szeptemberében alakult meg, tagja a kistérség valamennyi települése. A Társulás
vezető, legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács, melynek a kistérség 40 polgármestere a
tagja. A Társulási Tanács ülései közötti időben a 7 tagú Elnökség irányítja a munkát. A Tárulási
Tanács elnöke Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere.
Terület (km2)
877
Lakónépesség (fő, 2007. dec. 31.)
99314
Kedvezményezett térség
nem
Mérték
Hátrányos helyzetű
nem
szerint
Leghátrányosabb helyzetű
nem
Komplex Program
nem
Települések száma
40
Jogállás
Város
3
szerint
Község
37
Kedvezményezett települések száma
2
Típus
Társadalmi-gazdasági szempontból
2
szerint
elmaradott
Országos átlagot jelentősen meghaladó
2
munkanélküliséggel sújtott
Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

A Társulás területe mintegy 877 km2, lakónépessége pedig összesen 99314 fő (2010. december 31ei adat). A Társulás nem élvez semmilyen kedvezményezettséget, tehát nem tekinthető hátrányos
helyzetű térségnek. A Társulást 3 város és 37 község alkotja, név szerint: Ágfalva,
Agyagosszergény, Csáfordjánosfa, Csapod, Csér, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd,
Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykő,
Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye,
Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács,
Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira, melyek közül Fertőd, Fertőszentmiklós és
Sopron rendelkezik városi ranggal.
Munkanélküliség a kistérségben

Forrás: https://teir.vati.hu online adatelemző rendszer

A diagramból jól látható, hogy a kistérségben a munkanélküliség aránya és mértéke jelentősen alul
marad az minden más területi lehatárolású értéknek. Megállapítható, hogy a nagyságrendben az
országos átlag 1/3-a a régiós átlag 1/2-e és a megyei átlag 2/3-a körül ingadozik. A diagramból az is
látható, hogy a 2008-ban kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság kistérségben is éreztette
hatását, de egyáltalán nem olyan mértékben, mint az ország másterületein. Nem okozott drámai
romlást az itt élő népesség életében. A munkaerő piaci elemzésnél figyelembe kell venni, hogy a
jelentős számú azok száma, akik napi és szinten és szezonálisan ingáznak Ausztriai legális és
illegális munkahelyekre. Erről részletes statisztikai adattal nem rendelkezünk, de megállapítható,
hogy kedvezően befolyásolja a munkanélküliségi mutatókat.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját adó statisztikai adatok legnagyobb részét az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból gyűjtöttük össze. Jelentős segítséget
nyújtottak továbbá a releváns adatok összegyűjtéséhez az önkormányzat, valamint az önkormányzat
társszervei és intézményei nyilvántartásai és statisztikái. Ezenkívül támaszkodtunk egyes ágazati
beszámolók megállapításaira, a különböző területeken dolgozó szakemberek tapasztalataira.
Azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs vagy nem lehet, elsősorban a 2011.évi
népszámlálás adataiból indultunk ki. A fogyatékkal élők számára és helyzetére vonatkozóan
releváns adatokat gyűjtéssel, helyi ismeretség alapján sikerült beszereznünk.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység egy viszonylag új, azonban manapság egyre gyakrabban emlegetett fogalom.
Ezen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki(k) tartósan a létminimum
szintje alatt él(nek), és szinte esélye(ük) sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen(ek).
A mélyszegénység igen összetett jelenség, amelynek oka többek között a társadalmi és gazdasági
hátrányokban, az iskolai végzettség és a foglalkoztatottságbeli hiányokban mutatkozik meg, és
ezáltal súlyos megélhetési zavarokhoz vezet. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben,
a lakhatási és táplálkozási körülményekben, valamint az érintett személyek egészségi állapotában
(is) jelentkezik.
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) című dokumentum előszavában foglaltak szerint „Ma Magyarország egyik
legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos
romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás,
mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű
térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények”
A dokumentum megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma
Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben
élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750
ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.”
A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon
hivatalosan az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, tekintettel arra, hogy az

adatvédelmi törvény értelmében a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó személyes adat
különleges személyes adatnak minősül, amelyet – a törvényben meghatározott eseteket kivéve - az
érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani. A beilleszkedni vágyás illetve a
cigányokkal szembeni előítéletek miatt azonban Magyarországon ma a roma népesség egy része
nem szívesen vállalja roma identitását, éppen ezért számukat megmondani nagyon nehéz
vállalkozás. Településünkön a 2011. évi népszámlálás során senki sem vallotta magát romának, így
a település roma lakosainak aránya 0 %.

3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a
szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek
figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő
adatunk.
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória”
behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt abszolút mélyszegénységi
küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a
mérőszám elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak.
Így Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők. Ez
forintosítva Magyarországon 46.000 forint havi jövedelmet jelent. A fogalmak, mint látható, nem
azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok szegényei sokkal
szegényebbek, mint a gazdagabb országban élő alacsony társadalmi státuszúak. Másik használt
fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. Az ennél
kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35%-át
teszi ki, köztük 850.000 gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani.
Településünkön élők vagyoni helyzetéről nincs adat, nincs információnk.
3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökken, ami az ellátások csökkenését is jelenti.
Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
A településen a regisztrált munkanélküliek számának változását, valamint a regisztrált munkanélküliek
munkavállalási korú lakónépességhez viszonyított arányát az alábbi diagramok mutatják:

A felső diagramból megállapítható az, hogy a regisztrált álláskeresők között a nők aránya a magasabb.
A következő diagram a regisztrált munkanélküliek arányát mutatja be, korosztály bontásában.
A tartós munkanélküliek jelentős részénél önértékelési problémák lépnek fel, amelynek
következtében sokkal könnyebben izolálódnak, ezáltal sokuknál különböző egészségügyi
és pszichés problémák lépnek fel, amely sok esetben magával hozza a családi feszültségeket
és konfliktusokat.

Szomorú, hogy folyamatos növekedést mutat a nyilvántartott pályakezdő munkanélküliek
száma mind számbelileg, mind a 18-29 éves lakosság arányához viszonyítottan. Ha mindehhez
hozzávesszük azt a tényt, hogy a munkanélküliség elől menekülve számos – főleg magasabb
iskolai végzettséggel rendelkező – fiatal hagyja el a települést, akkor még inkább kedvezőtlen
képet kapunk. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését nemcsak a munkalehetőségek száma,
hanem a nem megfelelő szakmaválasztás valamint a szakmai tapasztalat hiánya is befolyásolja.
A kimutatásban szereplő 1-2-3 fők ugyan nem nagy létszámot mutatnak, de településünk
létszámához és korosztályához viszonyítottan jelentősnek mondható.
Alacsonyan iskolázott népesség

év

2001
2011

15 éves és idősebb
lakosság száma összesen

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

Összesen

fő
832
690

fő
439
334

fő
393
356

fő
750
680

fő
383
330

fő
367
350

fő
82
10

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

%
9,9%
1,4%

nő
fő
56
4

%
12,8%
1,2%

férfi
fő
26
6

%
6,6%
1,7%

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma
év
fő

8. évfolyamot
felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők
száma
Fő

%

2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2012
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Településünkön közfoglalkoztatásban 1 fő vett részt
Regisztrált vállalkozások száma 2012-ben 144 volt, kereskedelmi üzletek száma: 6,
vendéglátóhelyek száma: 3.
Állami szektorban 32 fő dolgozott.
Településünkön van vasútállomás, melyen az IC kivételével minden vonat megáll, ezért a lakosság
inkább a vonattal történő utazást veszi igénybe.
Fiatalok foglalkozatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok
nem voltak településünkön.
Munkaerő-piaci integrációt segítő programok nincsenek.
Mivel nincsenek mélyszegénységben élők, nincsenek hátrányos megkülönböztetés településünkön,
ezért foglalkozatás sem lehet.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Fontos mérőszám lehet a szociális ellátások igénybe vételének aránya is, de e tekintetben Petőháza
nem áll rosszul.
Szociális helyzet mutatói, szociális támogatások, szolgáltatások
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A
juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott személyt
helyzetéből adódóan sújtják.
Az ellátások formái
A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a
jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást,
ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg e törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli
ellátások).
A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a szociálisan
rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, valamint más
pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.
Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi segítségnyújtás.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban:
személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
A szociális alapszolgáltatások közé falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás,
nappali ellátás tartozik.
A települési önkormányzat az alapellátás keretében házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, családsegítés keretén belül gondoskodik a rászoruló családok és betegek, az
időskorúak, a fogyatékos személyek ellátásának megszervezéséről.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági
feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Petőházán
étkeztetést nem igényeltek. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.

Az igénybevevők száma a koncepció felülvizsgálatakor 30fő.
Legtöbb képviselőtestület átmeneti segélyben részesítette azokat az állampolgárokat, akik szorult
helyzetükön az önkormányzathoz fordultak segítségért. Petőházán átmeneti segélyt 3-an kaptak.
A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési
önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segélyt esetében a jogosultak körét,
valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a képviselő-testület
önkormányzati rendeletben szabályozza. Így temetési segélyt ebben az évben 0 fő kapott.
Köztemetésben senki nem részesült.
Természetbeni juttatások közül a legnagyobb mértékű a közgyógyellátás. A szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére közgyógyellátási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) állítható ki. A
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás
által támogatott egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó
eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit is, valamint a járóbeteg-szakellátás keretében
gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre. Közgyógyellátásban részesül a településen 1 fő.
Rendszeres szociális segély
A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki
a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá
- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
- vakok személyi járadékában részesül, illetőleg
- fogyatékossági támogatásban részesül,
b) aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. Ápolási
díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a
hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy
alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód
folytatására képes,
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán
elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése
elmarad,
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt
középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség
egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota
súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy
állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga
ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul;
Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes
szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos

szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást,
gondozást igényel.
Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente legalább egyszer
felülvizsgálja. Ápolási díjat 2012 év során 0 fő kapott.
Összességében megállapítható, hogy Petőháza a szociális ellátások tekintetében átlagos képet mutat,
ellátórendszere kiépített, ellátáshoz való hozzáférhetőség jó.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 99%-ban van, gáz hálózat a község
teljes területén kiépített, a háztartások 84%-a igénybe is veszi ezt a szolgáltatást. Szennyvíz
csatorna lefedettség 84% a településen a rákötött lakások arányában. A belterületi önkormányzati
utak felújítása megtörtént, illetve aszfaltozása folyamatosan történik. A beépült utcák aszfaltozására
az önkormányzat beruházásában kerül sor a gazdasági terv szerint, így a belterületi utak
aszfaltozottak, az önkormányzati utak az átlagnál jobb minőségűek, minden utcában térburkolattal
rendelkező járda.
Lakhatás

Lakásállomány (db)
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

430
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Bérlakások száma
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0
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Vezetékes vízhálózat %-ban
Csatornázottság %-ban
Szilárd burkolatú út %-ban
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Egy-egy lakásban átlag 3 fő él. A lakások nem alacsony komfortfokozatúnak.
Az önkormányzata tulajdonában 2 lakás van, jelenleg 3 fő lakik az önkormányzati
lakásokban.
Lakásfenntartási támogatásban nem részesül senki.
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Eladósodottságról nincs adat, telepi lakások nincsenek, nem élnek emberek
külterületen.
3.5. Telepek, szegregátumok helyzete
Petőháza községben szegregátum nem alakult ki.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az önkormányzatok
számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való
hozzáférést.
Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxisokon keresztül valósul meg. A házi orvosi
szolgálatot a Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól függő

fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás.
Petőháza község a lakosság 98%-a adta le betegkártyáját valamely háziorvosnak.
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön
megállapodás alapján biztosítják. A járóbeteg-szakellátás Sopronban, illetve Kapuváron, valósul
meg. A fekvőbeteg ellátást 60 km-en belül 2 kórház is biztosítani tudja. Járó beteg szakrendelésre és
kórházi ellátásra általában a soproni Erzsébet Kórház és Rendelőintézetbe utalják be a betegeket, de
szükség esetén Győrben is igénybe vehetik a szakellátást.
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Az életminőség javítását szolgáló egészségügyi intézkedések biztosításával egyetért a válaszadó
lakosság nagyobb része.
A háziorvosi és házi-gyermekorvosi ellátásra a településen vegyes praxis szerveződött, így az iskola
orvosi ellátás és a védőnői szolgáltatás is megszervezett.
A szűrővizsgálatokat közösségi házban, vagy a háziorvos által helyben szervezett szűréseken
vehetik igénybe, de az ezeken való részvételről a településen nem rendelkeznek adatokkal.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző, hogy
maradnának ki állampolgárok a védőoltásból.
Összességében megállapítható, hogy Petőháza lakosságának egészségi állapota jó, az ellátórendszer
kiépített, a településen hozzáférhető.
A falu lakosságának egészségi állapotát kedvezően befolyásolja az aktív korú lakosság körében,
előnyös foglalkoztatás, a jó minőségű lakhatási körülmények, és feltehetően a mozgásos
tevékenységekben és közösségekben gazdagabb, a rokonsági kapcsolatokat ápoló falusi életmód is.
A betegségstruktúra azonban hasonló a magyarországi népesség mutatóihoz, főként a magas
létszámú 50 év feletti népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok. A megelőző szűrővizsgálatokon
való részvétel szervezettsége pédaértékű.
A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel, melyről azonban nem rendelkeznek
adatokkal. A községben lehetőség van az egészségnapok szervezésére, mely számos további
szűrésre is lehetőséget adna. (vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.) A HPV oltásokat az általános
iskola 7. osztályában - folyamatosan – anyagiakat átvállalva támogatja az önkormányzat.
Az egészségmagatartást támogató, sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra kedvező a
községben, hiszen a hét minden napján sportolási lehetőséggel várja a közösségi ház a sportolni
vágyó lakosokat (aerobic, jóga, kangoo, gerinctorna, női torna, asztali tenisz, foci…). A
településünkön használható még a multi funkciós sportpálya, a kültéren kialakított felnőtt
sportjátszóteret is, a legkisebbeket pedig korszerű játszótér várja.
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz legközelebb Kapuváron, illetve Sopronban juthatnak a
lakosok.
Óvodába és az iskolába az ellátottak részére biztosítunk közétkeztetést vásárolt étkeztetéssel. Az
étel nyersanyag összetétele megfelel a jogszabályi előírásoknak és egyre inkább törekszik az
egészséges táplálkozás szempontjainak való megfelelésre, hiszen közegészségügyi követelmény is.
Településünkön a szolgáltatások igénybevételénél nincs hátrányos megkülönböztetés.
Az önkormányzatnak nincs olyan szolgáltatása, ami a pozitív diszkriminációt erősítené.
A közösségi házban működik könyvtár is, mely internetezési lehetőséget is biztosít. A könyvtárba
beiratkozottak száma meghaladja a 300.
A településen jelentős szerepet vállalnak az aktív, békés közösségi élethez az egyesületek, civil
szervezetek, akik más-más területen fogják össze a lakosság egy-egy rétegét. A faluért végzett
tevékenységen túl erősítik a tagjaikban az összetartozás érzését.
3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A település lakossága életminőségének javítását úgy lehet a lehető legteljesebben biztosítani, ha
tevékenységeink során a gazdaság, a társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük. Ezért
törekedünk a közösségi élet minél sokrétűbbé tételére, a közösségi életbe be kell vonni az
tevékenyen részt vállaló önkormányzati intézményeken kívül, a munkahelyeket, a
lakóközösségeket, az egyházat és a civil szervezeteket is.

A közösségi élet intézményi színterét a Községi Ház adja. A település programjait – a tárgyévi
költségvetés függvényében – a lakossági igények figyelembe véve alakítja ki.
Településünkön az alábbi állandó programokkal színesítjük a lakosság életét:
- Író-olvasó találkozó (január)
- Farsangi bál Óvoda, iskola, Nyugdíjas klub (február)
- Húsvéti fesztivál (április)
- Tavaszköszöntő: Retró majális (május)
- Hagyományőrző falunap (június)
- Napközis tábor és Utcabál ( július)
- Kerékpártúra(augusztus)
- Közösségi Ház felújításának évfordulója - Születésnap (szeptember)
- Szépkorúak napja ( október)
- Márton napi lampionos felvonulás (november)
- Falukarácsony (december)
- Újévi pohárköszöntő
A település Petőházi Krónika néven 3 havonta megjelenő lappal rendelkezik. A kiadvány beszámol
a település közösségi életéről, tudósít a kiemelt történésekről, tájékoztatót ad a települést érintő
eseményekről, programokról. Minden kiadványban ismertjük a képviselőtestület által hozott
döntéseket. Az újság megjelentetésének költségeit az önkormányzat fedezi, és az újság minden, a
településen található lakott házhoz, továbbá a vállalkozások és az intézmények felé is eljut.
Településünkön 6 nyilvántartásba vett egyesület tevékenykedik. Az egyesületek aktívak, sokszínű
tevékenységeikkel a község fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulnak.
A korok közötti együttélés sem okoz gondot, a fiatalok becsülik az idősebb korosztályt, tiszteletben
tartják az időseket.
Napjainkban egyre inkább középpontba kerül az önkéntes munka, mint a szolidaritás és a
megkülönböztetés-mentesség kifejeződésének egyik legfontosabb formája. Az önkéntesség
jelentősége kettős: egyrészt hozzájárul a társadalom kohéziójához, másrészt magukat az
önkénteseket is segíti készségeik fejlesztésében és személyes fejlődésükben. Az Önkéntes
programok egyrészt lehetőséget nyújtanak arra, hogy az önkéntesek tudást, tapasztalatot
szerezzenek a programban vállalt tevékenységi területeken - oktatás és a szociális ellátás
témakörében-, másrészt hozzájárulnak a hazai önkéntesség kultúrájának elterjesztéséhez is.
Etnika, kisebbség nincs a településünkön.
3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Petőháza községben magyar nemzetiségű állampolgárok élnek, így kisebbségi önkormányzat,
közöttük roma kisebbségi önkormányzat nincs.

3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata
során településünkön
beazonosított problémák
Egészségi állapot megőrzése és
megelőzése a szűréseken való
részvétel

A munkahely elvesztése után nehéz
az újbóli elhelyezkedés

fejlesztési lehetőségek
Az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek, egészségügyi dolgozók
vállaljanak szerepet a szűrővizsgálatok
népszerűsítésében különböző
közösségformáló program
szervezésével
Olyan helyi vállalkozások támogatása,
amelyek helyben biztosítanak egy-két
főnek munkalehetőséget.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Petőházán élők korösszetétele, több szempontból is eltérő, mind a megyei, mind az országos
átlagokhoz képest. A 18-64 év közöttiek száma (650 fő) az összes lakos 61,4%, ami átlagosnak
mondható, ugyanakkor a 0-18 év közöttiek (178 fő) 14%-a és a 65 év felettiek (174 fő) 15%-a jobb
a megyei és az országos átlagnál.
A gyermekek helyzete átlagosnál jobbnak mondható a településen. Alacsony a családgondozásban
részesülők száma, a gyermekjóléti szolgáltatás igénylése is alacsony. Senki nem részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, vagyis kijelenthető, hogy a falu e tekintetben is jól áll.
Gyermekjóléti szolgáltatást Petőházán a Fertőszentmiklósi Gondoskodás Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgáltató látja el. A településen 2012 év során 0 főt vett gondozásba. 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.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmények, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a
családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről
szereznek tudomást.
A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve
tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.
Petőháza népessége korosztályok és nemek szerint:

fő
nők
567
88
23
276
35
105

nő
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%
férfiak
475
50
17
315
24
69

összesen
1042
138
40
591
59
174

nők
54%
64%
58%
47%
59%
60%

férfia
46%
36%
43%
53%
41%
40%

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi Ebből tartósan
kedvezményben beteg fogyatékos
részesítettek
gyermekek száma
száma

Ebből tartósan beteg fogyatékos
gyermekek száma

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesült senki.
Ingyenes étkező 1 fő óvodás volt, az iskolában 4 fő. Kedvezményes
étkeztetést(50%) 3 fő igényelt.
Óvodáztatási támogatásban nem részesült senki.
Egyik intézménybe sem jár nem magyar állampolgárságú gyermek.
4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Petőháza községben szegregátum nem alakult ki, ezért ilyen környezetben élő gyermekek
sincsenek.
4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A településen a gyermekgondozást végző védőnő ellátja és tanácsaival segíti az újszülött és 16 év
közötti gyermekeket, ezáltal biztosítja harmonikus fejlődésüket. Ellátási körébe tartoznak a
várandós és gyermekágyas anyák, azok családja.
2012. évben minden érintett családdal tartotta a kapcsolatot. Ezen túlmenően a Kincseskert
Óvodában és az általános iskolában megtartandó kötelező szűrővizsgálatokat, méréseket
folyamatosan végzi és segíti.
Védőnői álláshelyek száma:

Gyermekorvosi ellátás jellemzői:
Betöltetlen
Gyermekorvos
Felnőtt házi
felnőtt
Háziorvos által
által ellátott
orvos által
év
háziorvosi
ellátott
gyerekek
ellátott gyerekek
praxis/ok
személyek száma
száma
száma
száma
2008
0
879
182
0
2009

0

884

183

0

2010

0

879

184

0

2011

0

881

177

0

2012

0

863

179

0

A településen külön gyermekorvos működik, heti két alkalommal látja el feladatait.
A bölcsődés korú gyermekekkel az édesanyjuk GYES-en van, bölcsőde működtetésére nincs igény.
Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma:
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
bölcsődébe beírt
(munkanélküli szülő,
év
bölcsődék száma
gyermekek száma veszélyeztetett gyermek,
nappali tagozaton tanuló
szülő)
2008
0
0
0

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek száma
0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

Családi napközi üzemeltetésére nincs igény.
A gyermekek napközbeni felügyeletét a településen minden család önmaga oldja meg. Azonban ez
a lehetőség olyan családoknak jelentene rendkívül nagy segítséget, akik nem tudják megoldani az
iskolából hazatérő gyermekük délutáni felügyeletét. A felügyelet mellett lehetőségük lenne a házi
feladat megoldására és a másnapra való felkészülésre is.
A gyermekek egészséges fejlődésének egyik alapvető feltétele az egészséges étkezés. A
mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű

egészséges táplálékhoz, a mélyszegénységben élő gyermeke nagy többsége szemmel láthatóan
alultáplált. Minderre tekintettel igen nagy jelentőséggel bír az önkormányzat által szervezett
intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen vehetik igénybe az étkeztetést.
A mai társadalomban óriási veszélyt jelent, hogy a bűncselekmények és szabálysértések egy részét
tizennyolc év alatti személyek követik el, ez azonban a mi kis településünkre nem jellemző,
köszönhető ez a gyermekjóléti szolgálatnak, a rendőri felügyeletnek, valamint a szülői háttérnek
egyaránt.
Gyermekjóléti alapellátást társulásban látjuk el, szerdánként van ügyfélfogadás a hivatalban, de a
családsegítő- és a gyermekjóléti munkatársak az egyéb rendezvényeken is aktívan részt vesznek.
Esetmegbeszélés négyszer van egy évben, de probléma esetén egyszerre segítséget kaphatunk.
Krízishelyzetben még nem volt senki Petőházán.
Gyermekétkeztetés hétfőtől péntekig biztosított az intézményekre, hétvégi étkeztetésre nincs igény.
Petőházán az alsó tagozatosok ingyen juthatnak a tankönyvekhez, melyet az önkormányzat
finanszíroz. A felső tagozattól pedig tanulmányaik végezetéig, 25 éves korukig 10000.- támogatást
kapnak.
Ezt a célcsoportot érintően sincs a településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor.
Az önkormányzatnak nincs olyan szolgáltatása ami pozitív diszkriminációt erősítené.
4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A 2011. évi CXC tv a nemzeti köznevelésről határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek/tanulók körét. A 4.§ 12. pont alapján: kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A jogszabály hatályba lépése 2012. szeptember
01.
Petőháza község Képviselőtestülete egy önállóan működtetett óvodát, és egy tagintézményként
működő általános iskolát tart fenn a településen a gyermekek/tanulók napközbeni ellátásának
biztosítása érdekében.
Óvodai nevelés adatai
A szülők szívesen járatják óvodába gyermekeiket a községben, sőt, annak ellenére, hogy az
intézmény nem intézményfenntartó társulásban működik, a 11 fő gyermek bejáró. Az intézmény 2
csoportos, 37 férőhellyel rendelkezik, így a kihasználtsági mutató jelenleg 108%.
Az intézmény a szülői igények alapján tervezte nyitva tartását. Az óvodai csoportok felosztásánál
a gyermekek érdekét tartják fontosnak, ezért egy bejövő kiscsoport van, és egy részben osztott
középső-nagycsoport ami jelentős létszámbeli eltéréseket nem okoz. A gyermekeknek egyenlő
esélyeket biztosít az óvodai foglalkozásokhoz.

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama:
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet

Fő
4
4
0
2
0

db
1
3
37
2
6.30-16.30
4 hét
Hiányzó létszám
0
0
0
0
0

Óvodai nevelés adatai:
óvodai
3-6 éves
óvodába
óvodai
óvodai
óvodai feladatkorú
beírt
gyógypedagógiai
év
gyermekcsoportok férőhelyek ellátási
gyermekek
gyermekek
csoportok
száma
száma
helyek
száma
száma
száma
száma
2008
28
2
37
1
35
0
2009
2010
2011
2012

28
25
31
34

2

37

1

35

0

2

37

1

37

0

2

37

1

32

0

2

37

1

40

0

2012-2013. év

3
4
5
éves éves éves

6
éves

7
éves

Összesen

9
3

11
4

10
1

9
0

9
3

48
11

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

székhely
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma
Más településről bejáró gyermekek létszáma
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott
gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek
létszáma
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása:
fejl
esz
tő
fog
lal
ko
az
zás
intézménybe
ba
beíratott,
n
20%-ot
fejlesztő
rés
az intézménybe
meghaladóan foglalkozás
zes beíratott
beíratott
beíratott, 20%-ot
hiányzott
ban
ülő halmozottan
hátrányos meghaladóan hiányzott
halmozottan részesülő
hát hátrányos
helyzetű
hátrányos helyzetű
hátrányos
halmozotta
rá
helyzetű
gyermekek gyermekek száma (az
helyzetű
n hátrányos
ny gyermekek
létszáma
adott évből eltelt
gyermekek
helyzetű
os
létszáma
időszakra vetítetten)
száma (az
gyermekek
hel
adott évből
száma
yze
eltelt
tű
időszakra
gy
vetítetten)
er
me
ke
k
szá
ma
Székhely
Csoport 1
1
0
1
0
0
0
Összesen
1
0
1
0
0
0
A csoportok
összlétszámából
0
0
0
0
a 6 évesnél
0
0
idősebb
gyermekek
A csoportok
összlétszámából
a 7 évesnél
idősebb
0
0
0
0
0
0
gyermekek
(ped.
szakszolgálat
véleménnyel)

Az óvodába járó gyermekek szociális helyzete kedvező. Halmozottan hátrányos helyzetű

kisgyermek nincs az intézményben, ami a szülők iskolai végzettségéről szóló nyilatkozatok
pontos kezelésének kérdését veti fel. Az intézményben az SNI-s gyermekek száma 2 fő, ami
azt mutatja, hogy a pedagógusok az időben történő kiszűrést kezdeményezik, hogy a
gyermekek mielőbb kapják meg a fejlődésükhöz szükséges pedagógiai fejlesztést.
Az óvodában a nevelő feladatot ellátó pedagógusok száma a törvénynek megfelelő (4 fő), a
csoportonként 2 fő óvodapedagógus adott. Az elmúlt 3 évben a pedagógusok közül mindenki
részt vett módszertani képzésen.
Heti egyszer jár óraadóként logopédus, az SNI-s gyermekekhez pedig szakértői vélemény
előírása szerint heti két alkalommal.
Az óvoda infrastrukturális feltételeiről az önkormányzat lehetőségeihez mérten
gondoskodódik. Az intézmény 2008-ban teljes körű felújításra került. Fejlesztő szoba is van
az óvodában, amit igény szerint használnak a gyermekek, és egy nagy tornaterem is
rendelkezésükre áll, amit napi rendszerességgel használnak.
Általános iskolában tanuló száma
Petőháza tagiskolája normál tanterv szerint neveli/oktatja a tanulókat, fogadja az SNI-s (9 fő)
diákokat is. A diákok közül 23-an bejárók. A bejárók Fertőendréd, és Fertőd településről
érkeznek.
Általános
iskola 1-4
évfolyamon
tanulók
száma

Általános
iskola 5-8
évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

53

0

53

39

73,6%

2011/2012

54

0

54

42

77,8%

2012/2013

55

0

55

41

74,5%

tanév

napközis tanulók száma

Általános iskolák adatai:

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

általános iskolai osztályok száma
tanév
1-4
5-8
évfolyam
évfolyamon
on
2010/2011
2011/2012
2012/2013

4
4
4

összesen

0
0
0

1-4
5-8
évfolyamon évfolyamon

4
4
4

0
0
0

0
0
0

Általános iskolások adatai – el- és bejárás:
A településen élő általános iskolás korú gyermekek
összlétszáma
Más településről bejáró általános iskolások létszáma

23

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

1

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

2

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

0

83

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma

összesen

db

0
0
0

1
1
1

Az iskolában lévő SNI-s tanulók aránya magas. Különösen a 4. évfolyam kiemelten terhelt az
SNI-s diákok ellátásával.
Az SNI-s tanulók integrált nevelésben, oktatásban részesülnek.
Az intézmény egy fő gyógypedagógust óraadóként foglalkoztat.
Az iskola kiemelt figyelmet fordít az eredményes fejlesztésre.
Lemorzsolódó, évfolyamismétlő diák nincs az iskolában.

SNI
Telephely1
tanulók
(szükség
HH
aránya
Év
szerint,
tanulók
MagánSNI
az
isméttöröljön
HH
aránya
HHH
tanulLétszám Napközis Bejáró
tanulók osztály
lők
vagy
létszáma az osztály létszáma
ók
létszáma létszámá- szászúrjon be
létszámához
száma
hoz
ma
plusz
viszonyítva
viszonyítsorokat)
va
1. évf.

11

8

7

0

0%

0

2

18%

0

0

2. évf.

16

13

5

1

6%

0

2

13%

0

0

3. évf.

14

7

6

1

7%

0

0

0%

0

0

4. évf.

14

13

5

0

0%

0

5

36%

0

0

Összesen:

55

41

23

2

4%

0

9

16%

0

0

Az iskola számos szabadidős, illetve a tanórai kereteken kívül megvalósuló tevékenységet kínál a
diákoknak. Legtöbben szakkörre járnak, általában átlag 2-nél is többre, tanulók 75,2%-a választja a
napközit is. Erdei iskola nincs, de lehetőségeihez mérten igyekszik az iskola biztosítani ezt a
szabadidős foglakozási formát is. A nyári tábor minden évben megvalósult a közösségi ház
szervezésében.
A tehetséggondozás legfontosabb színterei a szakkörök, az iskola fontos feladata, hogy olyan
foglalkozásokat kínáljon a diákoknak, amelyek érdeklődési körüknek megfelel, hozzájárul a tanulás
iránti belső motiváció fejlesztéséhez és a speciális kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi.
Az iskolában a pedagógusok megfelelő végzettséggel látják el a nevelés/oktatás feladatát.
Az iskola pedagógusai teljes létszámban részt vettek az elmúlt 2 évben továbbképzésen.
Az iskola épülete 2011-ben teljes körű felújításra, bővítésre került sort, így az intézmény egy XXI.
igényeknek megfelelő, amelyben az informatikai képzés a számítástechnika tanteremben történik,
ahol korszerű, internet hozzáféréssel rendelkező számítógéppark került kialakításra. A tanulók
étkeztetését az iskolai ebédlő biztosítja. A diákok a tanrendbe illesztetten használják ezeket a
tantermeket, így az egyenlő hozzáférés esélye minden tanulónak biztosított. Az iskola
tornateremmel is rendelkezik a mindennapos testmozgás és testnevelés megvalósítására.

Az iskola a Családsegítővel, a Gyermekjóléti szolgálattal és a községben dolgozó védőnővel az
iskolával szoros együttműködésben látja el feladatát.
Megállapítás: Magas színvonalon működő óvoda és iskola neveli/oktatja a gyermekeket/tanulókat.
Nincs hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás területén.
Az intézményeinkben jól képzett, munkájukra igényes pedagógusok foglalkoznak a rájuk bízott
gyermekekkel, a nevelés és az oktatás magas színvonalon folyik, ezt a felsőbb iskolába kerülő
gyermekek tanulmányi eredménye is bizonyítja.
Az önkormányzatnak nincs olyan szolgáltatása ami pozitív diszkriminációt erősítené.
4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
2014. szeptember 01-től a 3 éves korú
kisgyermekek óvodáztatását az
önkormányzatnak biztosítani kell. Jelenleg az
intézmény kihasználtsága 100% feletti.
Családi napközi igénybevételére nincs
lehetőség.

fejlesztési lehetőségek
Igények, humánerőforrás, férőhelyek felmérése,
számba vétele

Szükségfelméréssel egybekötött tájékoztatási
fórum a lehetőségekről.
Önkormányzati támogatás a szociálisan
rászoruló szülőknek.
Alternatív megoldások támogatása, pl. házi
gyermekfelügyelet, családi napközi…

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek szerinti összetételt a megye és Petőháza vonatkozásában a társadalom egészében tudtuk
vizsgálni. A megyében is a nők magasabb arányban vannak jelen, Petőházán is a nők száma
magasabb. Gyermekkorban és a 18 év alatti lakosság esetében a nemek összetételére a megyei
adatokkal ellentétben a nők magasabb aránya a jellemző. Jelentős eltérés a következő
életszakaszokban mutatkozik, ahol a férfiak aránya kismértékben növekszik, nem úgy, mint a
megyei és országos adatokban. A 65 év felettieknél a nők száma magasabb.
A nők részéről a társadalom egészében várható magasabb átlagéletkor miatt azonban az idősebb
korosztályokban arányuk felülreprezentált. Az arányok közelítenek az országos és a megyei
átlagokhoz.
Petőháza népessége korosztályok és nemek szerint:
fő
nők

férfiak

%
összesen

nők

férfiak

nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

567

475

88
23
276
35
105

50
17
315
24
69

1042
24
138
40
591
59
174

54%

46%

64%
58%
47%
59%
60%

36%
43%
53%
41%
40%

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében:

A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők
általában az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai
végzettséggel rendelkező népesség arányában felülreprezentáltak. A községben a nők

foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat által működtetett intézmények egy
részének vonatkozásában vannak mutatóink. A Körjegyzőségben általában nőket
foglalkoztatnak, mindössze 2 férfi mellett 7 fő nő dolgozik, 1 fő részmunkaidőben.
Ugyanígy az egészségügyben: 1 férfi, 4 nő,és a közoktatási intézményekben11 nő és
1 férfi.
A nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető, hogy a
jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben eltérőek Petőházán is, a nők
kárára. A jövedelemi hátrány 16% a nők esetében, bár ágazatonként kissé eltérő
mértékben. Az alacsony foglalkoztatási státuszban a nők fizetése nem olyan
nagymértékben tér el, mint a magasabb iskolai végzettséget megkívánó állásokban.
Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei:
8
szakiskola/
munkanélküli általánosnál
8
év
szakmunkás- gimnázium érettségi főiskola egyetem
nők száma alacsonyabb általános
képző
végzettségű
2008
16
2
10
1
0
1
2
1
2009
8
2
4
0
0
1
1
0
2010
4
2
0
1
0
1
0
0
2011
4
2
0
0
0
1
1
0
2012
1
1
0
0
0
0
0
0
A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők általában az
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező
népesség arányában felülreprezentáltak. A községben a nők foglalkoztatásával kapcsolatban az
önkormányzat által működtetett intézmények egy résznek vonatkozásában vannak mutatói.
Hivatalban 10 főből 7 nő, az óvodában 6 dolgozója nő, az iskola 6 dolgozójából 5 nő. Az
egészségügyben dolgozó gyermekorvos és védőnő is nő.
A községben élő nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető, hogy a
jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben Petőházán is a nők kárára alacsonyabb.
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.)A munkaerő-piaci és
családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások:

év

2008
2009
2010
2011
2012

3 év alatti
gyermekek
száma a
településen

működő
bölcsödék
száma

27
27
32
24
20

0
0
0
0
0

bölcsődei
férőhelyek száma
önkormányzati
0
0
0
0
0

egyéb

működő
családi
napközik
száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

férőhelyek
száma
férőhelyek
családi
összesen
napközikben
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

A községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. A
település biztosítja az óvodai ellátást már a gyermeke 2,5 korától, ami előremutató önkormányzati
intézkedés volt.
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők
alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő
vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. Ennek ellenére az önkormányzat és intézményei élnek a
részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségével. Minden esetben női munkavállalókat érint ez a
foglalkoztatási forma.
5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Biztosított-e a településen a család és nővédelmi gondozás? (Eütv.) (Családtervezés, fogamzás előtti
gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása)
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés
körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a
termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti
gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védőnő segíti ezt
a fajta a gondozást.
A településen az előző években (2008-2012) nem volt, aki 18. életévének betöltése előtt szült.
Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe:

5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem tud az önkormányzat a vizsgált időszak egyikében
sem. Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár párkapcsolat
esetében. Épp a nők azok, akik a lehető legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne,
ezzel nehezítve a probléma megoldását. Az önkormányzat támogat női érdekeket, jogot védő,
áldozatokat segítő szolgáltatást, terhes gondozást.

A település közbiztonságának kielégítőnek mondható. Nem nőtt a bűnesetek száma 2005 és 2012
vonatkozásában.
5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a Sopron-Fertőd
Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett intézményeket veheti igénybe.
5.6. A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A település
közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben. Míg 2008-ban 7 képviselőből 2 nő volt, a
jelenlegi testület tagjai között nincs nő.
A nők szerepe a helyi közéletben:
Képviselőtestület tagja
év

2008
2009
2010
2011
2012

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

5
6
5
5
5

2
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a
településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak
felszámolására sem jött létre kezdeményezés.
5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Gyermeküket egyedül nevelő álláskereső
nők gazdasági kiszolgáltatottsága.
Családbarát munkahelyek hiánya.

fejlesztési lehetőségek
Információ gyűjtés, tájékoztatás az igénybe
vehető helyi szolgáltatásokról.
Férfi alkalmazottakat apaszerepükben
megerősítő helyi munkahelyek önkormányzati
elismerése.

2001

148

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
122

2008

179

142

126,1%

2009

174

142

122,5%

2010

176

144

122,2%

2011

174

138

126,1%

2012

160

140

114,3%

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index
(%)
121,3%

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez
hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése
problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi
szolgáltatásokra.

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év
2008
2009
2010
2011
2012

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak
száma
125
125
119
117
117

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők száma

összes
nyugdíjas

173
166
163
167
169

298
291
282
284
286

A nyugellátásban részesülők száma átlagos, több mint 90 %-a saját jogú ellátást kap. Az öregségi
nyugdíjban részesülő között a nők, a rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak vannak nagyobb
számban. A községben nincs lehetőség idősek napközbeni ellátására, de aktív nyugdíjas klub
működik.
6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete
A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő
idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk
számára zöldséget termesztenek, így biztosítva az aktív időskort. Nyaranta pedig a helyben lévő
strandon dolgoznak.
Tevékeny időskor (lehetőségek a településen):
Munkaügyi
Önkormányzati
Központ által
Civil
Egyéb
Összesen
év
támogatott
db
db
db
db
db
2008
1
1
0
0
2
2009
0
0
1
0
1
2010
1
0
0
0
1
2011
0
0
1
0
1
2012
0
0
0
0
0

A diszkrimináció felmérése nehéz. Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a
munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések
is előbb elérik őket. Községünkben nincs 55 év feletti regisztrált munkanélküli, így a
diszkriminációra vonatkozóan sem lehetnek adataink.
6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Az idősek ellátást segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak
járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt,
akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján
számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.

Az időskorúak járadékának havi összege:
- jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-a, egyedülálló esetén 95%-a;
- jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi
jövedelmének a különbözete.
Petőházán ebben az ellátásban senki nem részesült.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a
házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása
esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás
okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség
esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek
részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az
egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 1 fő részére biztosították.
64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Időskorúak járadékában részesülők száma:
év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012

0
0
0
0
0

Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés:
KözMozi- Színház- Múzeumi
Könyvtár művelődési
Valláselőadás előadás kiállítás
látointézmény
gyakorlás
látolátomegév
gatása rendezvényén templomban
gatása gatása tekintése
részvétel
alkalom alkalom alkalom alkalom
alkalom
alkalom
2008
1
4
3
24
8
356
2009
0
3
4
32
10
360
2010
2
2
2
16
9
361
2011
0
5
6
28
10
363
2012
0
4
3
33
5
364

Sportrendezvényen
részvétel
alkalom
12
10
13
9
18

Nyugdíjasok aktív életét mutatja a fenti táblázat is.
Idősek informatikai jártassága

Az elszigetelődés problematikáját jelentősen enyhíti, hogy településünkön az idősek

informatikai jártassága magas. Egy idei évben végzett helyi felmérés szerint 50 megkérdezett
időskorúból 48 fő tudja használni a számítógépet, tudja mi az az internet. Az internet használat
segíti az időskorúakat az elszigeteltség érzésének kialakulásában, saját családjuk fiatal(abb)
tagjaival való kapcsolattartásban, valamint abban, hogy lépést tartsanak a változásokkal. Nagy
az érdeklődés a technika iránt, mivel több alkalommal is indult a közösségi házban
számítógépes alapfokú tanfolyam, melyen ebből a korosztályból is többen részt vettek.
6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős
emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Az aktív időskor biztosítása
érdekében az önkormányzat évente 600000 Ft-tal támogatja a Nyugdíjas Klubot.
Az időseket célzó programok a településen
Az időskorúak egyre gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává. Hogy ez ne történhessen meg
a település hivatalos lapjában több alkalommal is közzétesszük a Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési célt szolgáló tájékoztató anyagait. Nyugdíjas klubban több
alkalommal figyelmeztetjük őket a rájuk leselkedő veszélyre. Amennyiben a településen idegenek
fordulnak meg, a falugondnok, a házi segítségnyújtó is utána néznek az idegeneknek.

6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Magas az egyedül élő idősek aránya.

Idősek gyakran válnak áldozattá. Megfelelő
közbiztonság biztosítása

fejlesztési lehetőségek
Az idősek aktivitását, közösségi életét célzó
programok szervezése.
Idősek személyes környezetének, otthonának
védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Védekezés lehetőségeinek ismertetése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé tartoznak,
hiszen a fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját egészségi állapota,
hanem a társadalmi előítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya is jelentősen nehezíti. A 2011.
évi népszámlálás adatai szerint több mint 561 ezer fogyatékossággal élő ember él Magyarországon,
vagyis a fogyatékkal élők a népesség több mint 5,6 %-át teszik ki. A népesség fogyatékosság-típus
szerinti megoszlását vizsgálva elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb a mozgáskorlátozottak aránya,
őket követik a látássérültek és a hallássérültek, majd pedig az értelmi fogyatékosok.
7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre
olyan mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők
lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A csoport esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében a jövőben szükségesnek látjuk egy olyan átfogó felmérés elvégzése, amelyből kitűnik a
településen fogyatékossággal élő személyek száma, jellemzői, problémái. Ezt követően feladatunk
olyan környezet működtetése, hogy a fogyatékossággal élő személyek is egyenlő esélyekkel
érvényesülhessenek a mindennapi élet valamennyi területén.

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők
(2012. évben 1 fő).

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése kiépített, akadálymentesítettek.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák,
zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének
biztosításáról.

Összességében megállapítható, hogy Petőházán a fogyatékkal élők helyzete átlagos, a szükséges
ellátási formákhoz való hozzájutás lehetősége megfelelő.
Elengedhetetlen, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig
mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű
hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával –
utólag akadálymentesíteni.
Az önkormányzatnak nincs olyan szolgáltatása, juttatása ami pozitív diszkriminációt erősítené.
7.4. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
nem rendelkezünk releváns adatokkal a
fogyatékkal élők számára és helyzetére
vonatkozóan

A fogyatékos személyek közlekedési
feltételeinek javítása

fejlesztési lehetőségek
adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők
számára és helyzetére vonatkozóan

Együttműködés a Kisalföld Volánnal. (Az
egészségügyi szolgáltatások, szakrendelők
megközelítése érdekében.)

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
A faluban számos civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a
közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az
egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Petőháza Sportegyesület
A településen élőknek sportolási lehetőséget, illetve sportesemények megtekintését teszi lehetővé.
Teke Klub
Felújított, autómata tekepálya várja a versenyezni szándékozókat, illetve a sportolni vágyókat.
Asztalitenisz
Házi versenyek, kikapcsolódás céljából.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A lakosság vagyon- és tűzvédelmének biztosítása, tűzmegelőzési munkálatok, versenyeken való
részvétel, rendezvényeken forgalomirányítás.
Nefelejcs Nyugdíjas klub
A településen élő nyugdíjasok részére nyújt tartalmas és aktív programokat. Találkozókat
szerveznek és kistérségi találkozókon vesznek részt. Településünk rendezvényein aktívan részt
vesznek.
Kulturális Bizottság
A helyi kulturális rendezvények támogatása, szervezése, lebonyolításában közreműködés.

Horgászegyesület
A szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége.
Vöröskereszt helyi szervezete
Véradások szervezése, egészségügyi előadások szervezése, azokban közreműködés.
Petőházi Polgári Kör
Ünnepeink méltó megrendezésében aktívan közreműködnek.
Római Katolikus Egyház
Község lakossága római katolikus vallású. Egyházközség tagjai olyan közéleti emberek, akik részt
vesznek a különböző egyesületek munkájában is, így aktívan segítik a közösségi programok
megvalósulását.
Nemzetiségi önkormányzattal, térségi, területi társulásokkal nincs kapcsolatunk.
Az esélyegyenlőségi program megvalósulásában településünkön for-profit szervezet nem vesz részt.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
Petőháza község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a
konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és
társadalmi partner számára biztosítja.
Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a tervezett
intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen, Petőháza község
Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg.
Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a
megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével
valósul meg.
A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok
végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását.
A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor.
A felülvizsgálatot a felelős végzi el és beszámol egy nyílt testületi ülésen a tervben foglaltak
megvalósításáról.
A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása
szükséges. Csapod község Önkormányzata a Programot a település hirdetőtábláján és honlapján
közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot elektronikus és
nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Egészségi állapot megőrzése és
megelőzése a szűréseken való
részvétel

A munkahely elvesztése után nehéz az
újbóli elhelyezkedés

2014. szeptember 01-től a 3 éves korú
kisgyermekek óvodáztatását az
önkormányzatnak biztosítani kell.
Gyermekek

Jelenleg az intézmény kihasználtsága
100% feletti.
Családi napközi igénybevételére nincs
lehetőség.

Magas az egyedül élő idősek aránya.

Idősek

Nők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek, egészségügyi dolgozók
vállaljanak szerepet a szűrővizsgálatok
népszerűsítésében különböző
közösségformáló program
szervezésével.
Olyan helyi vállalkozások támogatása,
amelyek helyben biztosítanak egy-két
főnek munkalehetőséget
Igények, humánerőforrás, férőhelyek
felmérése, számba vétele

Szükségfelméréssel egybekötött
tájékoztatási fórum a lehetőségekről.
Önkormányzati támogatás a szociálisan
rászoruló szülőknek.
Alternatív megoldások támogatása, pl.
házi gyermekfelügyelet, családi napközi
Az idősek aktivitását, közösségi életét
célzó programok szervezése.

Gyakran válnak áldozattá. Megfelelő
közbiztonság biztosítása

Idősek személyes környezetének,
otthonának védelmét szolgáló
intézkedések bővítése.
Védekezés lehetőségeinek ismertetése

Gyermeküket egyedül nevelő
álláskereső nők gazdasági
kiszolgáltatottsága.

Információ gyűjtés, tájékoztatás az
igénybe vehető helyi szolgáltatásokról.

Családbarát munkahelyek hiánya.

Férfi alkalmazottakat apaszerepükben
megerősítő helyi munkahelyek

önkormányzati elismerése.

Fogyatékkal
élők

Nem rendelkezünk releváns
adatokkal a fogyatékkal élők
számára és helyzetére vonatkozóan

Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők
számára és helyzetére vonatkozóan

A fogyatékos személyek
közlekedési feltételeinek javítása

Együttműködés a Kisalföld Volánnal.
(Az egészségügyi szolgáltatások,
szakrendelők megközelítése érdekében.)

A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek, egészségügyi dolgozók
vállaljanak szerepet a szűrővizsgálatok
Romák
népszerűsítésében különböző
és/vagy
közösségformáló program
mélyszegényszervezésével.
ségben élők
Olyan helyi vállalkozások támogatása,
amelyek helyben biztosítanak egy-két
főnek munkalehetőséget
Igények, humánerőforrás, férőhelyek
felmérése, számba vétele
Szükségfelméréssel egybekötött
tájékoztatási fórum a lehetőségekről.
Gyermekek
Önkormányzati támogatás a szociálisan
rászoruló szülőknek.
Alternatív megoldások támogatása, pl.
házi
gyermekfelügyelet,
családi
napközi…
Az idősek aktivitását, közösségi életét
célzó programok szervezése.
Idősek személyes környezetének,
Idősek
otthonának védelmét szolgáló
intézkedések bővítése.
Védekezés lehetőségeinek ismertetése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Célcsoport

-

civil szervezetek
védőnő
családgondozó
Felelős: Polgármester

-

védőnő
óvónők
tanítók
gyermekjólét
Felelős: Polgármester

-

nyugdíjas klub vezető
civil szervezetek
közösségi ház vezető
Felelős: Polgármester

Nők

Fogyatékkal
élők

Információ gyűjtés, tájékoztatás az
igénybe vehető helyi szolgáltatásokról.
Férfi alkalmazottakat apaszerepükben
megerősítő helyi munkahelyek
önkormányzati elismerése.

-

családsegítő
gyermekjólét
védőnő
közösségi ház vezető
helyi vállalkozások
Felelős: Polgármester

Adatbázis létrehozása a fogyatékkal
élők számára és helyzetére vonatkozóan
Együttműködés a Kisalföld Volánnal.
(Az egészségügyi szolgáltatások,
szakrendelők megközelítése érdekében.)

-

polgármester
Felelős: Polgármester

Az intézkedési területek részletes kifejtése
1/1.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve

Egészségben eltöltött évek számának növelése
A szűrővizsgálatokról nincs információ

R: Rendszeres szűrővizsgálatok, szociális szolgáltatások megismertetése
K: A figyelem felhívása az egészséges életmódra
H: Szűrővizsgálatokon való nagyobb részvételre való törekvés

1.Tájékoztatók, szórólapok készítése rendszeres szűrővizsgálatokról,
szociális szolgáltatásokról, azok eljuttatása az érintettekhez, külön
megszólítva a hátrányos helyzetű csoportokat
2. Előadások, beszélgetések szervezése az egészséges életmóddal
kapcsolatban
3. A helyben végzett szűrések kibővítése, akciók szervezése
település lakossága
Polgármester
civil szervezetek
háziorvos
családgondozó
- 5 hónap
- két év
- 2016.12.30.

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

R: Rendszeres szűrővizsgálatokat, szociális szolgáltatásokat a hátrányos
helyzetű csoportok mind nagyobb körben megismerik
K: Tájékozottság fokozódik az egészséges életmódról a hátrányos
helyzetűeknél
H: Szűrővizsgálatokon való nagyobb részvétel
Kimutatások, kérdőívek, adatlapok
Passzivitás > érdeklődés felkeltése folyamatos kapcsolattartással
Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek, civil szervezetek
tagjainak bevonása

1/2.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Álláskeresők képzésének és foglalkoztatásának javítása

Munkahely elvesztése után nehéz az újbóli elhelyezkedés
R: Munkaügyi Központtal a kapcsolattartás erősítése, helyi vállalkozók
felkeresése
K: Tájékoztatás, szórólapok biztosítása
H: Helyi képzések megszervezése, vállalkozókkal egyeztetve
Türr István Képző és Kutató intézettel való együttműködés kialakítása
1. Adatgyűjtés
2. Adatbázis elkészítés az érintettekről, képzésekről
3. Közvetítés, koordinálás
Célcsoport, Polgármesteri Hivatal, családsegítők, helyi vállalkozók
Polgármester

Partnerek

civil szervezetek, helyi vállalkozók, munkaerő piaci képzést szervező
oktatási központ

Határidő(k)
pontokba szedve

1: 2 hónap
2: 10 hónap,
3: 2014. 12. 31.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

R: A célcsoport megismeri a képzéseket
K: Képzettségek megszerzése
H: Javul a foglalkoztatottság
Jelenléti ív, szándéknyilatkozat, megállapodás, bizonyítvány

(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Helyi képzés indításánál a létszámhiány, megoldás: a térségben
jelentkezők bevonása
Pályázati forrás
Terembérleti díj
Önkormányzati forrás

2/1.
Intézkedés címe:

Minden gyerek járjon óvodába

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

védőnő, óvónő, gyermekjólét
Polgármester

Partnerek

célcsoport

Határidő(k)
pontokba szedve

1. 2013.12.31.
2. 2014.05.31.
3. 2014.09.01.

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

R: gyermeklétszám pontos megismerése
K: létszám tükrében a férőhelyek kialakítása
H: minden gyerek kap óvodai ellátást
Fokozott figyelem, védőnői megbeszélés

2014.09.01-től a 3 éves korú gyermekek óvodáztatását biztosítani kell

R: igények felmérése
K: férőhelyek, indítható csoportok meghatározása,óvoda bővítése
H: minden gyermek részére az elhelyezés biztosítása

1. kapcsolatfelvétel
2. fórum létrehozása
3. férőhelyek biztosítása

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

adathiány, pénzügyi forrás
szakemberek munkaideje, pályázat

2/2.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése
Családi napközi igénybevételére nincs lehetőség a nagyobb gyerekeknél

R: A veszélyeztetés okának felmérése
K: A veszélyeztetés csökkentése érdekében bevonható módszerek,
eszközök felmérése
H: A veszélyeztetés csökkentése
1. Kapcsolatfelvétel szociális szakemberekkel
2. Szocializáló tréning szervezése

Résztvevők és
felelős

3. Érzékenyítő tréning szervezése a célcsoporton kívülieknek
Védőnő, tanító, gyermekjólét
Polgármester

Partnerek

önkormányzat, gyermekjólét

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

1: 2014. 12. 31.
2: 2015. 05. 31.
3: 2016. 12. 31.
R: Felszínre kerül a veszélyeztetettség oka, gyermekfelügyelet
biztosítása
K: A veszélyeztetettség csökkentése érdekében bevonható
módszerek, eszközök megismerése, családi napközi kialakítása
H: A veszélyeztetettség csökken, érintettek a családi napköziben kapnak
felügyeletet
Fokozott odafigyeléssel, a Gyermekjóléti Szolgálat családlátogatásával
Adathiány, látens adatok, szakemberek hiánya, forráshiány

Humán: egy szakember, technikai: helyiség, informatikai eszközök, pénzügyi

3/1.
Intézkedés címe:

Nők újra munkában

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

Gyermeküket egyedül nevelő nők gazdasági kiszolgáltatottságának
csökkentése

Partnerek

családsegítő, helyi vállalkozások, közösségi ház vezető

Határidő(k)
pontokba szedve

1. 2014.05.30.
2.2015.01.01.
3.2016.05.30.

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

R: igényfelmérés
K: átképzések, tanfolyamok szervezése
H: csökken a nők gazdasági kiszolgáltatottsága

1. tájékoztatás a lehetőségekről
2. munkaügyi központ segítsége, a megfelelő intézmény felkeresése
3. nők munkába állhatnak
célcsoport
Polgármester

R: Célcsoport megismeri a képzéseket
K: Képzettség megszerzése
H: Javul a foglalkoztatottság
Jelenléti ív, szándéknyilatkozat, megállapodás, bizonyítvány

Helyi képzés indításánál a létszámhiány, megoldás: a térségben
jelentkezők bevonása
Pályázati forrás
Terembérleti díj
Önkormányzati forrás

3/2.
Intézkedés címe:

Családbarát munkahelyek

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

Családok támogatása a férfiak, nők családi és munkahelyi feladatainak
koordinálása

Partnerek

helyi vállalkozások, közösségi ház vezető

Határidő(k)
pontokba szedve

1. 2013.12.31.
2.2015.12.31.
3.2016.12.21.

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

R: igényfelmérés, helyi vállalkozások családbarátok-e
K: Önkormányzati kezdeményezés: Családbarát vállalkozói cím elnyerése
H: helyi vállalkozóknak elismerő oklevél átadása

1. tájékoztatás a lehetőségekről
2. vállalkozók megkeresése
3. családbarát munkahelyek kialakulnak
célcsoport
Polgármester

R: Célcsoport megismeri a lehetőségeket
K: Szándéknyilatkozat
H: Öt éven belül egy cím átadása
szándéknyilatkozat, megállapodás, oklevél

Helyi vállalkozások száma, anyagi ösztönzés hiánya
Pályázati forrás
Terembérleti díj
Önkormányzati forrás

4/1.
Intézkedés címe:

Az idősek bűnözéstől való megóvása, áldozatvédelem

Feltárt probléma
Településünkön sok idős ember esik áldozatul a bűnözőknek
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és

R: egymásra figyelés erősítése, fokozottabb törődés, odafigyelés az idősebb
korosztályra: „Jó szomszéd” program kialakítása
K: az idős emberek közbiztonságának javítása, a lopások, betörések számának
csökkenése, segélyhívó rendszer működtetése

rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

H: biztonságosabb élettér kialakítása településünkön,

1. idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések
bővítése, tájékoztatók tartása, figyelemfelhívó plakátok, hirdetések az
elővigyázatosság kapcsán
2. közterületi járőrszolgálat működtetése, közvilágítás fejlesztése,
riasztórendszerek létrehozása
3. térfigyelő kamerarendszer kiépítése, segélyhívó rendszer létrehozása,
távfelügyelet,
4. bűnmegelőzés és áldozatvédelem

Résztvevők és
felelős

rendőrség, önkormányzat
Polgármester

Partnerek

- biztonsági szolgálatok, civil szervezetek, lakosság, célcsoport

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

folyamatos, anyagi forrásoktól függően
R: a célcsoport és a rendvédelmi, biztonsági szervek szorosabb együttműködése,
K: közbiztonság javulása, bűnözési statisztikák javulása, technikai rendszerek
hatékony és problémamentes működése
H: - folyamatos monitoringozás és visszacsatolás a célcsoporttal kapcsolatban,
Rendelkezésre álló források kiaknázása, pályázatok
forráshiány, nincs ilyen pályázat, célcsoporttal továbbra sincs kontaktus ilyen
területen, szakmai hozzáértés hiánya, elavult technikai berendezések, eszközök
- figyelem felhívás, források, esélyegyenlőség folyamatos vizsgálata
humán, technikai, anyagi erőforrások, pályázatok

4/2.
Intézkedés címe:

Az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése

A kapcsolatok beszűkülése
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok R: Idős emberek, különösen az egyedülállók programokba történő
Általános
bevonása, az érdeklődés felkeltése a közösségi élethez
megfogalmazás és
K: A társadalmi, kulturális, civil életben való aktív részvétel
rövid-, közép- és
elősegítése
hosszútávú
H: Az elmagányosodás csökkentése
időegységekre

bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Igényfelmérés
2. Tájékoztatás kapcsolati lehetőségekről
3. Lebonyolítás

Résztvevők és
felelős

Érintett célcsoport
Egyházak, civil szervezetek
Polgármester

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

Közösségi ház, Könyvtár
Nyugdíjas Klub
1.5 hónap
2: 2 év
3: 2015. 12. 31.
R: Idős emberek, különösen az egyedülállók megismerik a helyi
programokat, civil szervezeteket
K: A társadalmi, kulturális, civil életben aktívan részt vesznek
H: Csökken az elmagányosodás

jelenléti ív, kérdőívek, statisztikák
Megbetegedés, depresszió > Fokozott tájékoztatás
Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek, civil szervezetek
tagjainak bevonása

5/1.
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba

Fogyatékosügyi mentor
előmozdítása érdekében

képzése

az

integrált

foglalkoztatás

Kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára
R: Felmérés van‐e igény foglalkoztatási szakember alkalmazására
K: A Polgármesteri Hivatal munkatársának beiskolázása
H: Képzett szakember a Polgármesteri Hivatalnál ‐ Adatbázis a fogyatékos
munkavállalókkal betölthető álláshelyekről, fogyatékos személyek
állapotáról, foglalkoztatás jellegéről, helyéről
1. Felmérés elvégzése, hogy van‐e igény foglalkoztatási
szakember/fogyatékosügyi mentor/tanácsadó alkalmazására
2.Türr István Képző és Kutató intézettel való együttműködés kialakítása

szedve

Résztvevők és
felelős

3. Szakember beiskolázása, a képzésen való részvétel
4. Adatbázis elkészítése a fogyatékos munkavállalókkal betölthető
álláshelyekről, fogyatékos személyek állapotáról, foglalkoztatás jellegéről,
helyéről
Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal
Polgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ

Határidő(k)
pontokba szedve

1: 6 hónap
2: 2 év
3: 2016. 12. 31.

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

R: Adatok az igényfelmérésről a foglalkoztatási szakember alkalmazását
illetően
K: Képzett szakember a Polgármesteri Hivatalnál ‐ Adatbázis a fogyatékos
munkavállalókkal betölthető álláshelyekről, fogyatékos személyek
állapotáról, foglalkoztatás jellegéről, helyéről
H: A fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetősége és ezzel foglalkoztatása
növekszik
Ismeretek hiánya > folyamatos tájékoztatás
Forráshiány
Pályázati forrás, önkormányzati forrás

5/2.
Intézkedés címe:

Közösségi közlekedés javítása

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

A fogyatékos személyek közlekedési feltételeinek javítása érdekében
együttműködés Kisalföld Volánnal
R: Kapcsolatfelvétel Kisalföld Volán Zrt‐vel
K: Napi járatok rendjében akadálymentesített buszok meghatározott
közlekedése
H: A terv megvalósítása, a távoli szolgáltatások is elérhetővé válnak a
célcsoport számára
1. Kapcsolat felvétele a Kisalföld Volán Zrt‐vel
2. Közös terv készítése
3. Pályázatok figyelése
4. A közlekedés színvonalát fejlesztő beruházások megvalósítása
Kisalföld Volán Zrt.

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

Kisalföld Volán Zrt.
célcsoport
1. 1 év
2.3 év
3.2018.12.31.

R: Közös szándék a Kisalföld Volán Zrt‐vel
K: Közös terv az akadálymentesített buszok közlekedéséről
H: Pályázat benyújtása
Terv, pályázat, kivitelezés dokumentumai

Forráshiány,
Nincs megfelelő pályázat
Pályázati forrás, Önkormányzati forrás, vállalkozás bevonása

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

B
C
D
A
helyzetelem
zés
A célkitűzés
következteté
Az
Az
összhangja
intézkedés
seiben
Intézkedés
intézkedésse
egyéb
címe,
feltárt
l elérni
stratégiai
sorszáma
megnevezés esélyegyenl
kívánt cél dokumentu
őségi
e
mokkal
probléma
megnevezés
e
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Egészségbe Szűrővizsgá R:
Településfej
Rendszeres
n eltöltött latokról
lesztési
szűrővizsgál stratégia
évek
nincs
számának
információ atok,
szociális
növelése
szolgáltatás
ok
megismertet
ése
K: A
figyelem
felhívása az
egészséges
életmódra
H:
Szűrővizsgá
latokon való

E

Az
intézkedés
tartalma

F

Az
intézkedés
felelőse

1.Tájékoztat Polgármeste
ók,
r
szórólapok
készítése
rendszeres
szűrővizsgál
atokról,
szociális
szolgáltatás
okról, azok
eljuttatása
az
érintettekhe
z, külön
megszólítva
a hátrányos
helyzetű

G

H

I

J

Az
intézkedés
Az
Az
megvalósítá
Az
intézkedés
intézkedés
intézkedés
sához
eredményes
eredményei
megvalósítá
szükséges
ségét mérő
nek
sának
erőforrások
indikátor(ok
fenntartható
(humán,
határideje
)
sága
pénzügyi,
technikai)

Pályázati
2016.12.31. Szűrésen
részt vevők forrás,
szociális és
száma
kulturális
szakember,
civil
szervezetek

Egészségese
bb lakosság
a rendszeres
szűrővizsgál
atok miatt

nagyobb
részvételre
való
törekvés

2

csoportokat
2.
Előadások,
beszélgetése
k szervezése
az
egészséges
életmóddal
kapcsolatba
n
3.
A
helyben
végzett
szűrések
kibővítése,
akciók
szervezése
Az
Munkahely R:
Településfej 1.
polgármeste 2014.12.31. A
Pályázat,
Munkaügyi
Adatgyűjtés
álláskeresők elvesztése
lesztési
programban önkormányz
r
2. Adatbázis
képzésének után nehéz Központtal stratégia
részt vevők ati
forrás,
a
elkészítés
az
és
az
terembérleti
száma
érintettekről
foglalkoztat újrakezdés kapcsolattar
díj
tás
,
ásának
erősítése,
képzésekről
javítása
helyi
3.
vállalkozók
Közvetítés,
felkeresése
koordinálás
K:
Tájékoztatás
, szórólapok
biztosítása
H: Helyi
képzések

Javul
a
település
foglalkoztat
ottsága

megszervez
ése,
vállalkozók
kal
egyeztetve
Türr István
Képző
és
Kutató
intézettel
való
együttműkö
dés
kialakítása
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Minden
2014.09.01gyerek
től minden
járjon
tanköteles
korú
óvodába
gyermeknek
biztosítani
kell
az
óvodai
ellátást

2

R: igények
felmérése
K:
férőhelyek,
indítható
csoportok
meghatároz
ása,óvoda
bővítése
H: minden
gyermek
részére az
elhelyezés
biztosítása
R:
A
Gyermekek Családi
veszélyeztet
veszélyeztet napközi
ettségének igénybevéte és okának
csökkentése lére nincs felmérése
A
lehetőség a K:

Nincs ilyen 1.
Polgármeste 2014.09.01
kapcsolatfel
stratégiai
r
vétel
terv
2.
fórum
létrehozása
3.
férőhelyek
biztosítása

Az óvodai Pályázat
ellátást
önkormányz
igénylő
ati forrás
gyermekek
pontos
száma

Nincs ilyen 1.
Polgármeste 2016.12.31. Minden
Szakember
Kapcsolatfel
stratégiai
rászoruló
r
vétel
gyerek részt
terv
szociális
vegyen
szakembere

Minden
gyereknek
lesz óvodai
férőhelye

Családi
napköziben
ellátott
kamaszok

nagyobb
veszélyeztet
gyerekeknél és
csökkentése
érdekében
bevonható
módszerek,
eszközök
felmérése
H:
A
veszélyeztet
és
csökkentése
III. A nők esélyegyenlősége
1
Nők
újra Gyermekük
et egyedül
munkába
nevelő nők
gazdasági
kiszolgáltat
ottságának
csökkentése

2

R:
Nincs ilyen
igényfelmér stratégiai
és
terv
K:
átképzések,
tanfolyamok
szervezése
H: csökken
a
nők
gazdasági
kiszolgáltat
ottsága

kkel
2.
Szocializáló
tréning
szervezése
3.
Érzékenyítő
tréning
szervezése a
célcsoporto
n
kívülieknek

1.
tájékoztatás
a
lehetőségekr
ől
2.
munkaügyi
központ
segítsége, a
megfelelő
intézmény
felkeresése
3.
nők
munkába
állhatnak
R:
Családbarát Család
Nincs ilyen 1.
igényfelmér
tájékoztatás
munkahelye támogatása,
stratégiai
helyi terv
a
nők-férfiak és,
k
vállalkozáso
lehetőségekr
családi és

Polgármeste 2016.05.30. Ellátottak
számának
r
javulása

Pályázat,
önkormányz
ati
forrás,
terembérlés

Csökken a
nők
kiszolgáltat
ottsága

Polgármeste 2016.12.31. Szándéknyil
atkozat
a
r
részvételről
a

Pályázat,
5 éven belül
önkormányz egy alkalom
ati
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3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében.
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gyermekjólét
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
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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.
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 beszámolója alapján.
Nyilvánosság
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
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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.
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