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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Monostorapáti község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti 

az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A település bemutatása 
 

Monostorapáti Veszprém megye délnyugati részén a tapolcai járásban, Veszprémtől kb. 35, 

Tapolcától kb. 12 km-re található. A községet átszeli a 77. főútvonal. 

A település területe 2,559 ha, amelyből 81 ha a beépített, legnagyobb része pedig – 1507,8 ha – 

erdő. A belterületi utak hossza 7,5 km, ebből 5,2 km-nyi a kiépített úthálózat. A községet északról a 

Bakony alsó nyúlványai (Felső-erdő, Bondoró), délről a Szőlőhegy, keletről a Balaton-felvidék 

(Alsó-erdő), Nyugatról a Tapolcai-medence határolja. Monostorapáti legmagasabb pontja a 448 m 

magas Boncsos-tető. Másik jelentős magaslata a Fekete-hegy az Eötvös-kilátóval, ahonnét remek 

kilátás nyílik a Káli-medencére. A falut átszelő Eger-patak (hivatalos nevén: Eger-víz) táplálja a 

térség legnagyobb, 96 ha vízfelületű állóvizét, a monostorapáti-hegyesdi víztározót, amely jelenleg 

halastóként működik. A tó meghatározó tájképi elem, mikrokörnyezetben gazdag, madárvilága 

változatos. A völgy éghajlata kedvező, tiszta levegője vonzza a falusi életre, csendre vágyókat. 

Története 

Monostorapáti mai közigazgatási területe már 6000 évvel ezelőtt lakott volt. Leletek bizonyítják, 

hogy a régészettudományban „A dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája” néven nevezett nép hozta 

létre első állandó településeit a mai Monostorapátitól északnyugatra és északra húzódó lapos 

dombtetőkön és domboldalakban, mindig a források, patakok közelében. Ez a népcsoport békés 

földművelő életmódot folytatott. Újkőkori települések nyomait találták Atak dűlőben. A rézkor 

kései szakaszában, i.e. 3000 környékén az ún. báden-péceli kultúra kora virágzott, nyomait az Ágói-

dűlő talaja, illetve a halastó déli partvidéke őrzi. A késő bronzkor (i.e. 1300 – 750) emlékei az 

almádi apátság területéről kerültek elő (bronz fibula, 1927-ből; Megtekinthető a veszprémi Laczkó 

Dezső Múzeumban). A római korból származó leletanyag is került elő több helyről. A községen 

keresztül, nagyrészt a mai 77-es út vonalának megfelelően haladt át a Via Magna. az út mentén több 

kiszolgált római katona is letelepedett. Egy ilyen villa alapfalai találhatók meg a Péter-hegy alatt, 

sajnos a halastó víztükrének takarásában, Hegyesd közigazgatási területén. A Macskadombon egy 

III. Béla király korából származó réz dénár bukkant fel.  A XII-XIV. század folyamán a mai 

Monostorapáti területén több kisebb település létezett, amelyek nevei többnyire a török kori 

adóösszeírásoknak (deftereknek) köszönhetően maradtak fenn. Ezek: Almád, Győr, Attak, 

Csekőháza, Varjújánosháza, Fatyasháza, Apáti, Bécs, Lakosháza. Kislakos, Kiskál, Pataháza. 

Jelenleg ezek nevét már csak a „Győri-rétek” és az „Ataki-dűlő” őrzi. A legrégebbi és ma is 
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változatlan formában élő dűlőnevünk a Nyírmeggy, amely írásos formában először 1328-ban egy 

hagyatéki végzésben szerepel. 

A mai Monostorapáti őse először Apáti néven már a XIV. században létezett. (1333-ban plébánosa 

Miklós.) A falut Monostorapáti néven első ízben 1468-ban egy birtokper kapcsán kelt oklevélben 

említik, mint az almádi apátság birtokát. 

A község jelenlegi lakói az egykori Almád falu utódaként tekintenek a településre, noha bizonyított, hogy 
két külön településről van szó, amelyek egy időben párhuzamosan léteztek egymás mellett. Ennek egyik oka 
nyilvánvalóan az, hogy az egyetlen a fent felsoroltak közül, amelynek nyomai napjainkban a laikus számára 
is láthatók. Természetesen az is kézenfekvő, hogy az egykori kis falvak lakói egy nagyobb településbe 
rendeződtek, amelynek bizonyítéka lehet a településen évszázadokig élő – napjainkra férfiágon sajnos 
kihalt – Győri család családneve is.  

A török hódoltság évei alatt határterület, és mint ilyen állandó csaták színtere. Ennek következményeként 
némely falvak elnéptelenedtek, mások lakosságának száma jelentősen csökkent.  

1715-ben a helység földesura a veszprémi püspök volt. A XVIII. századra a falu kiheverte a hódoltság okozta 
károkat, a lakosság száma növekedett. 1778-ban Monostorapátin 24 jobbágycsalád élt átlagosan 15,7 ha 
földet birtokolva, mellettük 45 zsellér, akik gyakorlatilag csak házzal rendelkeztek. 1787-ben 699 lakosa volt, 
többségük még mindig zsellér. 1855–ben kolerajárvány dúlt, 95 halottat jegyeztek fel. 1868–ban tűzvész 
pusztított, 120 lakás égett le. 1877–ben felosztottak 600 kataszteri hold közbirtokossági erdőt, hogy a 
lakosság gazdasági helyzetén mezőgazdasági területekkel javítsanak.  

1893-ban a lakosság már 1112 fő. A nyomor egyre általánosabbá vált, így a lakosság a falun kívül 

keresett megélhetést. Többen jártak a Balaton-partra karót faragni, Balaton-felvidéki szőlőkbe 

napszámba, Mencshelyre, Tótvázsonyba aratni, csépelni. Naponta gyalog tették meg az utat a 2-3 

óra járásnyira fekvő községekbe. Télen a fő kereseti forrás a favágás volt. Ez a helyzet gyakorlatilag 

a II. vh. kitöréséig változatlan volt. Az 1940-es években 308 gazdacsalád élt a faluban átlagosan 4 

ha földdel rendelkezve, valamint 98 család akiknek gyakorlatilag nem volt földjük, csak némi kert 

területük. 

A falut sújtó legutolsó nagy tűzvész 1916-ban pusztított, amikor a templom teljes tetőzete is a 

lángok martalékává vált. 

A bővizű Eger-patakon már a középkortól kezdve több malom üzemelt, 1599-ben szám szerint 6 

darab. A II. vh. előtt működő malmok: a Löffler-malom, a Scheller-malom, a Varga-malom, a 

Keszler-malom és a Gyönge-malom, amit a víztározó létrehozásakor robbantottak fel. 

Az I. világháborúban összesen 132 embert hívtak be. Ezek közül 49 nem tért többé haza, a hadirokkantak 
száma 27 fő. Az „1919-es mozgalom” irányítói Babos Gyula tanító és Rohonczy Károly jegyző voltak, ezek az 
eszmék azonban Monostorapátiban nem vertek gyökeret.  

A II. világháború 57 halálos áldozatot követelt. Köztük volt a falu köztiszteletben álló boltos családjának két 
tagja, özv. Barna Mórné és Barna László, akik Auswitzban vesztették életüket. Az 1956-os eseményekben 
két személy, Novák Károly és Mathia László vett részt. A forradalom leverése után mindketten disszidáltak. 

A falu fekvéséből adódóan a 19. századtól a fő megélhetési forrást a szőlőtermelés és az állattenyésztés 
jelentette. Az egyre nagyobb településen 1925-ben már 14 iparos, két szatócsüzlet, és három kocsma látta 
el a helyi igényeket. A második világháború után, 1949-ben alakult meg a termelőszövetkezet Az 1950-es 
megyerendezésig a község Zala vármegyéhez tartozott. 1959-ben történt meg a helység villamosítása. A 60-
as, 70-es években az Eger-völgyében található szövetkezeteket egyesítették, így jött létre 1972-ben 
monostorapáti székhellyel Az „Egervölgye” MgTsz. A termelőszövetkezetben szőlőműveléssel, borászattal, 
erdőműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoztak egészen annak az 1992-ben történt felszámolásáig. A tsz 
működése során a község és a szomszédos települések egyik legjelentősebb foglalkoztatója volt. 1996-2010 
között Monostorapáti is részt vett a Művészetek Völgye rendezvénysorozatban. Ez az esemény akkoriban 
meghatározó volt a falu kulturális életében. 2011-ben civil kezdeményezésre, de az egyházközség égisze 
alatt kezdődött meg az almádi Szűz Mária és Mindenszentek bencés monostor maradványainak 
megmentésére irányuló munka, amely jelenleg is folyik. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1715
https://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9mi_f%C5%91egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1787
https://hu.wikipedia.org/wiki/1855
https://hu.wikipedia.org/wiki/1868
https://hu.wikipedia.org/wiki/1877
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kataszteri_hold
https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mencshely
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3tv%C3%A1zsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90szir%C3%B3zs%C3%A1s_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/1925
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szat%C3%B3cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/1949
https://hu.wikipedia.org/wiki/Termel%C5%91sz%C3%B6vetkezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_v%C3%A1rmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1970-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
https://hu.wikipedia.org/wiki/2010
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szetek_V%C3%B6lgye
https://hu.wikipedia.org/wiki/2011


 5 

Napjainkban a község lélekszáma 1170 fő körül ingadozik. Több vállalkozás működik a településen. Ezek a 
szomszédos falvak lakóinak is biztosítanak munkát, de nem szűnt meg a Veszprémbe, illetve Tapolcára 
történő ingázás sem. A munkanélküliek száma elenyésző. Több civil szervezet működik a településen: a 
„Bokréta” Nagycsaládosok Egyesülete, a Vegyeskar, a Nyugdíjasklub, a Mozgássérültek Egyesülete, a 
Sportkör, az Extázis Ifjúsági Egyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség. 

 

 

Nevezetességek 

Római katolikus templom Építése 1753-ban, Padányi Bíró Márton kezdeményezésére indult meg és 1759-

ban fejeződött be. Barokk stílusú. Legutóbbi felújítása az 1990-es években történt meg. Ezt megelőzően a 

falunak paticsfalú temploma lehetett, amelynek pontos helyét nem ismerjük ugyan, de a község első 

plébánosának neve fennmaradt: Miklós, aki 1333 és 1335 között szolgálta a települést. 

Világháborús emlékmű A templomkertben található, az I. és a II. világháború áldozatainak állít emléket. 

Székely Imre helyi lakos kezdeményezésére és anyagi támogatásával épült 1989-ben. A turulmadár Matos 

Sándor szobrászművész alkotása. 

„Szabadságodért” emlékmű – a helyi Bánhegyi család felajánlásából készült 2011-ben. A templomkertben 

áll. Készítője Gelencsér Ferenc diszeli kőfaragó. 

Szentháromság-szobor 1923-ban „A teljes Szentháromság egy Isten dicsőségére és a keresztény lelkek 
épülésére emeltették GYÖNGE IMRE és hitvese  
KIS JULIANNA.”  Homokkő, a keszthelyi kőfaragó műhelyben készült. 

1956-os emlékmű 2010-ben állíttatta a község önkormányzata. Raffay Béla alkotása. A polgármesteri 

hivatal kertjében áll. 

Falumúzeum A falu központjában, egy – a községre jellemző stílusban épült közel százéves épületben – 

került berendezésre. XIX. századi lakásbelsőt jelenít meg. A bemutatott anyag egy részét a község 

szülöttének, Dénes Gyuláné Szuper Irma tanítónőnek a falura hagyott gyűjteménye teszi ki. A korhűen 

felújított épület átadására 1993-ban került sor. 

Az almádi bencés apátság romjai A monostort 1117-ben apja szándékának eleget téve alapította Bánd fia 

Atyusz. Az ország első magánalapítású monostorainak egyike. 1121-ben szentelte fel Nána veszprémi 

püspök. A XV. században hiteleshelyként működött. A XVI. század folyamán elpusztult, de címzetes apáti 

tisztségét a mai napig adományozzák. A romterület karbantartása 2011 óta civil kezdeményezésre az 

egyházközség támogatásával folyamatos. A romterületen lévő emlékoszlopnál 2005 óta minden évben 

pünkösdhétfőn emlékezünk meg itt élt elődjeinkről. 

 

Infrastruktúra 

A község egész belterületén teljes a közműellátás (elektromos áram, ivóvíz, szennyvíz, földgáz, 

telefon, közvilágítás) biztosított. A kiépített utak állapota jó. Szennyvíztisztító telep nem működik, a 

szennyvizet a hegyesdi szennyvíztisztító telep fogadja. A közművezetékek önkormányzati 

tulajdonban vannak. Az önkormányzati tulajdonú víz- és csatornahálózat üzemeltetésére az 

önkormányzat a Bakonykarszt Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést. A települési szilárd hulladék 

szállítását jelenleg az országos NHKV Zrt végzi. Az önkormányzat tagja az Észak- Balatoni Térség 

Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásnak, melynek célja a 
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települési hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtése, szelektálása, kezelése, 

megsemmisítése. 

Az egészségügyi szolgáltatást az önkormányzat által fenntartott háziorvosi rendelőben vállalkozó 

háziorvos látja el, a rendelési idővel megegyező időpontban fiókgyógyszertár működik. A fogászati 

ellátás helyben biztosított.   

A védőnői szolgálat hasonlóan a háziorvosi szolgálathoz Monostorapáti és Hegyesd településeken 

végzi feladatát.  

Demográfiai helyzet 

Régió 

A Közép-dunántúli régió, 11 117 négyzetkilométer területen fekszik, melyhez közigazgatásilag 

három megye - Fejér, Komárom-Esztergom es Veszprém - tartozik. Magyarország legnagyobb tavat 

magában foglaló régió. Lakónépessége 2012-ben 1 090 346 fő volt, melyből 563 160 nő, 527 186 

pedig férfi. Az aktív korú lakossága aranya a régió teljes lakosságához képest közel 70% (758 254 

fő). 

Veszprém megye 

A régiót alkotó 4 493 km2 nagyságú megye a Balaton északi partja es a Kisalföld között terül el. 

Középső részét a Bakony hegység uralja, észak-nyugati része a Kisalföldhöz csatlakozik, dél-

keleten a Balaton és a Balaton-felvidéki hegyek veszik körül. Veszprém megyében 10 járás, 9 

kistérség, 202 község, 15 város - ebből egy megyei jogú varos - Veszprém található. A népesség 

lélekszáma csökken, az országos adatokhoz hasonlóan a lakosság fokozatosan elöregedik. 

2012. január 1-jen 354 565 fő élt a megyében, ebből nő 183 212 fő, férfi 171 353. 

 

Monostorapáti 

Jelen esélyegyenlőségi program készítését segítő statisztikai adatok adnak áttekintést a település 

demográfiai helyzetéről.  

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 1185 bázis év 

2013 1188 100,3% 

2014 1175 98,9% 

2015 1154 98,2% 

2016 1166 101,0% 

2017 1166 100,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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A lakónépesség számának alakulásából megállapítható, hogy folyamatosan kicsit nő, vagy csökken, 

de tartja nagyából az 1160 és 1190 fő között összeget. A 2015-ös visszaesés után több fiatal is itt 

telepedett le és tervezi az életét.  

 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 589 577 1166 51% 49% 

0-2 évesek     39     

0-14 éves 90 104 194 46% 54% 

15-17 éves 16 20 36 44% 56% 

18-59 éves 330 347 677 49% 51% 

60-64 éves 38 41 79 48% 52% 

65 év feletti 111 69 180 62% 38% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A népesség számából megállapítható, hogy a férfiak 0-64 éves korig minden kategóriába többen 

vannak, viszont 65 év fölött ez az arány megfordul és a nők kerülnek fölénybe, amit az országos 

adatoknál is láthatunk a nők tovább élnek, mint a férfiak.  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index (%) 
(TS 0401) 

2012 180 189 95,24% 

2013 181 193 93,78% 

2014 182 186 97,85% 

2015 187 184 101,63% 

2016 180 197 91,37% 

2017 179 192 93,23% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   
            

 
 

 
       

 
 

 

 

Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alattira, mennyi 65 év feletti jut. Monostorapáti 

község öregedési indexe a fenti grafikon alapján folyamatosan csökken, a 0-14 év alattiak száma 

magasabb, mint a 65 év feletti lakosok száma, ami alapján kijelenthető, hogy Monostorapáti község 

népességszerkezete jelenleg fiatalos.  
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 24 23 1   

2013 19 30 -11   

2014 21 39 -18   

2015 30 24 6   

2016 32 22 10   

2017     0   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Ez az adat a település vonzerejét mutatja. A belföldi vándorlási mutató szerint a település vonzereje 

pár évig megtörni látszott, majd a településen a pozitív intézkedések véget újra elindultunk a jó 

irányba.  
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 15 13 2 

2013 7 15 -8 

2014 10 12 -2 

2015 12 12 0 

2016 10 20 -10 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

 
 

 

 

A lakosságszám csökkenését befolyásolja a természetes szaporodás csökkenése és a halálozások 

számának növekedése. Megfigyelhető az a tendencia, ami országos számokból is kitűnik, sajnos 

többen halnak meg évről évre, mint amennyi újszülőt születik.  

 

Gazdasági helyzet 

Régió 

Az egy főre jutó GDP tekintetében Közép-Magyarország es a Nyugat-Dunántúl után stabilan a 

harmadik a régiók rangsorában. A régió fejlődésének alapja az erős, modern feldolgozóiparra 

alapuló gazdaság, a kedvező közlekedés-földrajzi helyzet által hordozott telephelyi es logisztikai 

potenciál, valamint a kiemelkedő turisztikai adottságok. Ez a három tulajdonság az innovációt 

hordozó fejlesztések helyi alkalmazhatóságának környezetet is megteremti. 2011-ben a régió ipari 

termelés értéke 5 158 343 millió forintot tett ki. A regisztrált gazdasági szervezet száma 161 778, az 
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iparral foglalkozó vállalkozások száma 2,5-szerese a mezőgazdasági szektorban található 

vállalkozások számának. 

Veszprém megye 

Veszprém megye az egy főre jutó GDP 11. a megyek rangsorában. 2012 első negyedévében a 

megyei ipartermelése – a 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján 

– 202 milliárd forintot tett ki, ami a Közép-dunántúli régió össztermelésének 15 %-a. A Veszprém 

megyei székhelyű gazdasági szervezetek száma 56 871, az iparral foglalkozó vállalkozások száma 1 

972, a mezőgazdasági szektorban 3 944 a vállalkozások száma. 

 

Monostorapáti 

A településen 155 regisztrált vállalkozás működik. A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati 

szektorban 51 db regisztrált vállalkozás működik. A regisztrált őstermelők száma 25 fő. 

Monostorapátiban a helyi termelőszövetkezet megszűnése után nőtt a munkanélküliség. A 

munkavállalási korú népesség a községben működő intézményeknél (óvoda, általános iskola, 

önkormányzat), valamint ipari cégeknél, egyéni vállalkozóknál próbál elhelyezkedni.   A település 

iparűzési adó bevételének legnagyobb részét a társas vállalkozások fizetik be.  Jelentős a helyi 

ESTM Ipari Kereskedelmi Kft, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. MONTI vízpalackozó Kft, 

Török Anita egyéni vállalkozó befizetése, valamint az - országos vagy regionális működési területű 

cégek befizetései, - mint a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., az E.On Energiaszolgáltató Kft., 

E.ON ÉDÁSZ Zrt., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., - amelyek a településre is kiterjedő 

vonalas létesítményeik után fizetik az adót.    

A település nagyobb helyi munkáltatói: ESTM Ipari Kereskedelmi Kft., MONTI Ásványvíz 

palackozó, a Bakonyerdő Zrt. Monostorapáti Erdészete, és Török Anita vállalkozó által üzemeltetett 

helyi varroda. 

A helyi regisztrált vállalkozások alkalmazottat nem foglalkoztatnak.  A munkaképes korú lakosság 

túlnyomó része Tapolcán és Veszprémben talál munkát. 

  

Társadalmi helyzet 

Régió 

A régióban 2012-ben a munkavállalók száma 333 784 fő, a nyilvántartott álláskeresők száma 57 

346 fő volt, mely az országos átlagtól kis mértékben tér el. Az országoshoz hasonlóan a régió 

népességének iskolázottsága a kilencvenes években jelentősen emelkedett, a megfelelő korú 

népesség körében nőtt a középfokú végzettségűek es a diplomások aránya. Elmondható, hogy az 

utóbbi tíz évben az óvodák es általános iskolák száma 7%-kal csökkent, ugyanakkor a középfokú 

oktatási intézmények száma és képzési kínálata bővült. A rendszeres szociális segélyben 

részesítettek átlagos száma (2.884 fő) 6.525-rel csökkent a 2008-ban segélyezettek átlagos 

számához képest. 

Veszprém megye 

Veszprém megyében a munkavállalók létszáma - az előző évi számot több mint 4%-kal meghaladva 

– elérte a 100 328 főt. Jelenleg 1 011 fő részesül aktív korúak ellátásában. A megye lakásállománya 

6 év alatt közel négyezerrel nőtt, 2012-ben összesen 149 744 lakás ad otthont a családoknak. 

 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatra a teljes állomány egyötöde nem kötött rá. Az elmúlt 

évtizedben kiteljesedett az iskolarendszerű oktatás: a kilencvenes évek elejének 80 %-ot meghaladó 

arányával szemben ma mar a 16 evesek több mint 90 %-ara terjed ki. A szakiskolai tanulok aranya 

29 %, a szakközépiskolásoké 40 %, a gimnazistáké 31 % volt a megyében. 2011-ben a felsőfokú 

oktatásban tanulók száma elérte a 7 235 főt. Az oktatási-nevelési intézmények száma évről-évre 
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csökkent. A 2003/2004-es tanévben 186 óvodában 1088 óvodapedagógus, 2011-ben 182 óvodában 

1033 óvodapedagógust alkalmaztak. 2006-ban 11 034 gyermek, 2000-ben 12 900 gyermek, 2011-

ben 11 568 gyermek járt óvodába. 

Az általános iskolába 2000-ben 36 035 fő, 2006-ban 29 227 fő, 2011-ben 25 368 fő járt. 

Gimnáziumokban a tanulói létszám 2006/2007-ben túllépte a 6 700 főt, tavaly viszont 6300 főre 

esett vissza. A 2005/2006. tanévben 32 szakközépiskola fogadta a tanulókat, 2011-ben pedig 30. 

Monostorapáti 

A település lakásállománya 2011. óta változatlan. 2008-2011.  között a településen 10 új lakóház 

épült. Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 1 db kialakított lakótelek van. Igény mutatkozik a 

fiatalok részéről új lakótelkek kialakítására, azonban a Balaton törvény szabályai alapján a lakótelek 

kialakításának lehetőségei beszűkültek. A lakatlan és elhanyagolt ingatlanok száma viszont 

gyarapodik, az elhaltak ingatlanai üresen állnak, értékesítésre várnak.  A lakóingatlanok értéke 

egyre alacsonyabb, de az ingatlanforgalom fellendülésére ez nincsen hatással.        

A munkaképes lakosság 5 %-a munkanélküli, ami jó arány, az országos, illetve megyei átlag alatt 

van. Az általános iskolások a helyi Művészetek Völgye Általános Iskolába járnak, mely 2013. 

január 1-jétől állami fenntartásba került.  

A településen élők szociális helyzetére és a foglalkoztatásra vonatkozóan, a programterv következő 

fejezeteiben részletesen kitérünk. 
 

Értékeink, küldetésünk 

Esélyegyenlőségi programunk elkészítése során törekedtünk arra, hogy településünkön az 

esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód feltételeit folyamatosan biztosítsuk, fenntartsuk. Mindezt 

tesszük Magyarország Alaptörvényének II. és XV. cikkében foglaltakkal azonosulva azon 

meggyőződésből, „hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és 

az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” valamint 

„Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, 

nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”  

Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítésekor fontos szempont számunkra a hátrányos 

helyzetű csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők 

képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése, annak érdekében, hogy a településünkön élők 

minél nagyobb eséllyel legyenek jelen a szabad munkaerő-piacon.  

Előmozdítjuk a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés megteremtését. Értékeinkkel összhangban küldetésünk továbbá a környezeti 

normáknak megfelelő minőségű lakókörnyezet kialakítása a településünkön élő hátrányos helyzetű 

csoportok számára.  

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Monostorapáti Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

•  a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

•  a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet,  
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• 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.) 
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▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 

célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 

uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb 

és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is 

megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A 

szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 

millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve 

akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 

rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan 

kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A 

dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy 

ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.1 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 

célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 

intézkedéseket tett. 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 

jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 

dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 

megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 

közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a 

szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, 

hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes 

célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi 

felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 

foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 

elképzelésekre. 

 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A 

törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, 

                                                           
 
 



 15 

akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  

A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a 

gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.  

Roma Integráció Évtizede Program 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 

Stratégiai Terv végrehajtására  

készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy 

prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód 

érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó 

célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a 

feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a 

négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül 

kívánja megvalósítani. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 

(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 

felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú 

távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves 

cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) 

Korm. határozat rendelkezik.  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Az Ebktv. 31. §- a szerint: 

„31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési 

önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

 

(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal 

élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 

egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg 

kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a 

települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a 

társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell 

elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a 

települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs 

célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre, 

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 
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c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 

meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján 

szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és 

az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 

 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. 

 

A fent hivatkozott jogszabály által meghatározott esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi 

rendeletei: 

 

• Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló többször módosított 14/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete, 

amely meghatározza az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokat. 

• Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről, a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 9/2005. (X. 28.) önkormányzati 

rendelete a kiskorúak részére nyújtható támogatásokról. 

• Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (XII. 10.) 

önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról.  

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A helyi esélyegyenlőségi program az alábbi dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 

kapcsolódik: 

Monostorapáti község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója: Monostorapáti 

község önkormányzata költségvetését a takarékosság, megfontoltság jegyében készíti el. A kiadási 

oldalon igyekszik a költségeket csökkenteni, a biztonságos működtetést biztosítani. Az 

önkormányzat saját bevétele az iparűzési adó, kommunális adó, és a gépjárműadó 40 %-a.   A 

koncepció „Szociálpolitikai juttatások” fejezetében - mely rendelkezik a szociális és gyermekjóléti 

ellátó rendszerről -, valamint az „Oktatás, művelődés, sport” fejezetében foglaltakkal kapcsolódik 

jelen esélyegyenlőségi programhoz. 

 

Monostorapáti község Középtávú Gazdasági programját 2007. évben fogadta el.  A tervezett 

fejlesztéseinek megvalósítását, az ahhoz szükséges anyagi forrásokat az éves költségvetés tervezése 

során biztosítja.  A célkitűzések megvalósítása során igyekszik arra, hogy a fejlesztéseket lehetőség 

szerint hitelfelvétel nélkül, minél nagyobb pályázati támogatással érje el. Legfontosabb feladatként 

került kitűzésre a település lakóterületének bővítése, a letelepedés lehetőségének biztosítása, a 

meglévő lakóterületek fejlesztése, munkahelyek létesítésének támogatása, a turizmus fejlesztése. 
 

Monostorapáti község Településrendezési- Településszerkezeti tervét, Településfejlesztési 

Koncepcióját  2006-ban fogadta el a képviselő-testület, mely elsődleges szempontként kezeli a 

település meglévő adottságainak hatékony kihasználását oly módon, hogy annak eredményeként, 

mind a település lakosságának, mind pedig az önkormányzatának bevételei, fejlesztésre fordítható 

forrásai, minél gyorsabb ütemben és minél nagyobb mértékben növekedjenek.  
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Monostorapáti község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:  

  

▪ A Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott Balaton-felvidéki 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat azzal a céllal jött létre, hogy az Önkormányzatok 

ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél hatékonyabb, 

célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítsanak a településen élő lakosság 

számára.  

Fenntartja és működteti ellátási területén az önkormányzatok kötelező alapellátási 

feladatait: 

▪ Szociális szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

támogató szolgálat 

▪ Gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgálat 

▪ háziorvosi hétközi és hétvégi ügyelet, 

▪ belső ellenőrzési feladatok 

▪ Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 

(közösen tartják fenn a Monostorapáti székhelyű Közösfenntartású Napközi Otthonos 

Óvodát, 2014. január 1-től csatlakozik a Társuláshoz Kapolcs és Vigántpetend község)  

▪ Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás (települési kommunális hulladék gyűjtése, szállítása, és környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő ártalmatlanítása.  

▪ Monostorapáti község Önkormányzata a székhelye a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatalnak 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló 

statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok 

forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg. 

 

A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek 

el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a 

TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül 

csatlakoznak.  

 

A TeIR adatbázisa általában 2011. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként 

eltérő lehet. Ahol volt saját információ, ott a 2012., 2013. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az 

egyes táblázatokat. A 2011. évi népszámlálás adatainak a Központi Statisztikai Hivatal részéről 

történő feldolgozása még nem történt meg, ezért ezen adatokat nem tudtuk felhasználni. 

 

A TeIR adatbázisa mellett szükséges volt felhasználni más forrásokat is. Az adatok gyűjtésében, 

adatszolgáltatásokban – az önkormányzat saját adatbázisán kívül – segítséget nyújtott  a helyi 

szociális gondozó, védőnő, háziorvos, intézményvezetők.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek.  

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettség béli és foglalkoztatottság béli deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 

jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 

30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint 

fele községekben él).  

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) 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 többsége ehhez az utóbbi 

csoporthoz tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 

a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 

fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-

Orsós 2012) 

Monostorapáti községre vonatkozóan nem készült felmérés a mélyszegénységben élők számáról, 

ezért azt az aktív korúak ellátásában részesülők számából, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek számából tudtuk kikövetkeztetni. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek* 2018. december 1. napján 0 fő, hátrányos 

helyzetű gyermek 35 fő.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint szabályoz:  

„ (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

1. a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó 

gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik,  

2. a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 

16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

3. a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéshez szükséges feltételek.  

Halmozottan hátrányos helyzetű  

1. az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll,  

2. a nevelésbe vett gyermek, 

3. az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt 

A fenti számokból kiindulva a mélyszegénységben élők aránya településünkön a lakónépességen 

belül kb. 5 %. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

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

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

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

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést 

összevetjük – ahol rendelkezésre áll - térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

Az alábbi táblázatok adatai arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 

nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 

az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok; a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők; a pályakezdő fiatalok; 

valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 424 395 819 21 5,0% 27 6,8% 48 5,9% 

2013 414 387 801 18 4,3% 9 2,3% 27 3,4% 

2014 410 376 786 18 4,4% 21 5,6% 39 5,0% 

2015 412 380 792 6 1,5% 6 1,6% 12 1,5% 

2016 404 388 792 5 1,2% 14 3,6% 19 2,4% 

2017     0 7 ####### 14 ####### 21 ########### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Fenti adatokból is látszik, hogy településünkön 2012-től egyik évben csökken a munkanélküliség a 

másikban kicsit visszakorrigál, de a folyamat összeségében csökkenést mutat.  

A nyilvántartott álláskeresők száma 2012-től az országos átlagnak megfelelően csökken, viszont a 

női munkanélküliek száma mindig kicsit magasabb, mint a férfiak-é ez abból is fakadhat, hogy 

falun még mindig sok családban elkülönülnek a szerepek a gyereknevelés (háztartásbeli) és a 

keresők között.  

.  

 

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

  

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

45 27 39 11 19 20 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 0 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 5 5 6 1 2 2 

% 11,1% 18,5% 15,4% 9,1% 10,5% 10,0% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 7 1 2 0 6 1 

% 15,6% 3,7% 5,1% 0,0% 31,6% 5,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 5 3 3 2 1 1 

% 11,1% 11,1% 7,7% 18,2% 5,3% 5,0% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 9 6 4 0 2 1 

% 20,0% 22,2% 10,3% 0,0% 10,5% 5,0% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 4 2 4 2 1 7 

% 8,9% 7,4% 10,3% 18,2% 5,3% 35,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 6 4 7 2 2 1 

% 13,3% 14,8% 17,9% 18,2% 10,5% 5,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 7 3 9 1 2 3 

% 15,6% 11,1% 23,1% 9,1% 10,5% 15,0% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 2 3 4 3 2 2 

% 4,4% 11,1% 10,3% 27,3% 10,5% 10,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0 0 0 0 1 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 10,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 14,5 0 7 7 0,0% 100,0% 

2013 14,8 0 4 4 0,7% 99,3% 

2014 20,5 2 6 8 25,0% 75,0% 

2015 33,3 2 2 4 50,0% 50,0% 

2016 63,1 5 7 12 41,7% 58,3% 

2017 61,9 5 8 13 38,5% 61,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal    
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A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 2012-től folyamatosan nő, a 

munkanélküliség száma összeségben viszont folyamatosan csökken így elmondható, hogy aki el 

szeretet volna helyezkedni az biztos dolgozik.  
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 86,4% 74,6% 13,6% 25,4% 

2011 94,2% 86,2% 5,8% 13,8% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
 

 

 

 
 
 
 
 
Ebből a táblázatból az látható, hogy az alacsony iskolázottságú férfiak száma több, mint a felére csökkent és 
nőknél is majdnem eléri az 50 %-os csökkenést. Ez annak köszönhető, hogy a településünkön többször volt 
felnőtképzés a 8 általános megszerzésére.   
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 48 5 10,4% 17 35,4% 26 54,2% 

2013 27 2 7,4% 8 29,6% 17 63,0% 

2014 39 4 10,3% 18 46,2% 17 43,6% 

2015 12 1 8,3% 4 33,3% 7 58,3% 

2016 19 1 5,3% 8 42,1% 10 52,6% 

2017 21 0 0,0% 6 28,6% 15 71,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

 
 

A fenti táblázat értékei azt az általános vélekedést kérdőjelezik meg, miszerint a 8 általános iskolát 

vagy annál kevesebb osztályt végzettek elhelyezkedési és munkavállalási lehetőségei 

alacsonyabbak, mint a 8 általános iskolánál magasabb végzettségűek. A táblázat kimutatja, hogy 

2008 és 2012 között a nyilvántartott álláskeresők száma a 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettségűek között nagyobb.  

 

 

A település esetében a 3.2.7 és 3.2.8-as táblázatok nem relevánsak. 
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c) közfoglalkoztatás 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 

létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét.  

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelynek célja, hogy a 

közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A 

közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget 

biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 

Monostorapáti község Önkormányzata által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható munkaerő 

piaci célcsoport: 

- munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult 

álláskeresők. 

A munkaerő piaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtanak támogatást: 

- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás 

munkaidő), 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 

órás munkaidő). 

A fejezet elkészítésénél egyrészt a TeIR., KSH adatbázisra, másrészt az önkormányzat éves 

beszámolóira, statisztikáira támaszkodtunk.  A közfoglalkoztatottakat jellemzően az önkormányzat 

épületénél és a közterületeken helyezik el. Jellemzően segédmunkás munkakört töltenek be: 

fűnyírás, söprés, árkok tisztítása, szemétszedés, hulladéktárolók ürítése, parkok gondozása, parlagfű 

mentesítés, öntözés, az önkormányzati intézmények takarítása.  
 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2013 31 4% 4 n.a. 

2014 13 1,8% 4 n.a. 

2015 6 1% 2 n.a. 

2016 4 0,6% 0 n.a. 

 
Forrás: önkormányzat adatai 
 
 

 

 

2013-től fokozatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma a településünkön és a roma 

nemzetiségű ezen belül 0-ra csökkent.  Az is megfigyelhető, hogy az elmúlt években a férfiak 

száma is 0-ra csökkent, ami jó mert mindegyik elhelyezkedett a piaci munkaadóknál, másrészről 

rossz mert nincs, aki elvégezze a faluban a fizikai munkákat. Így az azóta még egy fővel csökkenő 

közfoglalkoztatott létszám 3 nőből áll, akiből az egyik a faluban lévő időseknek segít míg a másik 

kettő a falu „minden” feladatát végzi.  
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Településen a KSH adatai alapján 130 roma nemzetiségű él. Az aktív korú roma nemzetségű 

lakosságra vonatkozóan adattal nem rendelkezünk.  
 
 

 

 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 819 0 0,0% 

2013 801 0 0,0% 

2014 786 0 0,0% 

2015 792 0 0,0% 

2016 792 0 0,0% 

2017 792 0 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
    

 
 

 

2011. évben megszűnt az álláskeresési segély, ezért 2012-2017. évben ilyen támogatásban már nem 

részesült senki.  
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 48 8 16,7% 

2013 27 5 18,5% 

2014 39 7 17,9% 

2015 12 2 16,7% 

2016 19 3 15,8% 

2017 21 3 14,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
 

 
 

 

 

 

 

A nyilvántartott álláskeresők számánál csökkenés figyelhető meg. 2012-ben volt a legmagasabb, 48 

fő, 2013-ban csökkent, majd 2014-ben ismét emelkedett, majd újból csökkenő tendenciát mutat, 

ezzel arányosan az álláskeresési járadékban részesültek száma is csökkent. 

 

 

 

 

 

 



 29 

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos havi 
száma (2015. március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2012 9,25   1,13%   0,00% 

2013 13,75   1,72%   0,00% 

2014 6   0,76%   0,00% 

2015 7,25 2 0,92%   0,00% 

2016 3,5 3 0,44%   0,00% 

2017 1,75   0,22%   0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

 
 

 

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2013. évben emelkedett, 2014-ben csökkent. 

Ennek az ellátási módnak az elnevezése 2011-ben megváltozott, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra, a feltételrendszere azonban nem. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

résztvevők számánál ingadozás figyelhető meg. 2015-ban számuk növekedett. A foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülők a tartós munkanélküliekhez tartoznak, mivel már több mint 

365 napja együttműködnek a Munkaügyi Központtal. A támogatás összege a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimumhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28.500 forint volt, majd ez 

lecsökkent 22.800,- forintra.   

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
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fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A 

jegyző a villanyáram-, a víz- a gázfogyasztás - a távhő- szolgáltatás, csatornahasználat és a 

szemétszállítás díjához, (településünkön ezek nem jellemzőek) - illetve a tüzelőanyag költségeihez 

lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás normatív alapon állapítható meg. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 485 0 0 0 0 0 0 0 

2013 486 0 0 0 0 0 0 0 

2014 486 0 0 0 0 0 0 0 

2015 487 0 0 0 0 0 0 0 

2016 487 0 0 0 0 0 0 0 

2017 487 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       

 

 

a) bérlakás-állomány 

  Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét 2013. január 1-jétől. A településen az elmúlt években nem volt és jelenleg sincs 

bérlakás - állomány. 

b) szociális lakhatás 

 

A községben az elmúlt években nem volt és jelenleg sincs szociális lakhatási lehetőség.  

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Monostorapáti község lakásállomány darabszáma 2012-tól 2 lakással gyarapodott. 2015-től ez 

a szám nem változott. Az önkormányzat anyagi lehetőségek hiányában bérlakás – és szociális 

lakásállománnyal nem rendelkezik. A településen egyéb, lakáscélra használt nem lakáscélú 

ingatlan nem található. A helyi adatgyűjtés alapján veszélyeztetett lakhatási körülményeket 

nem tártak fel. 

         
 
 
 
 
 



 31 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 64 0 

2013 67 0 

2014 49 0 

2015 49 0 

2016 n.a 0 

2017 n.a 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a 

települési önkormányzat adósságcsökkentési támogatásban (Adósságkezelési szolgáltatás) 

részesítheti azt a családot vagy személyt, akinek  

a) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a Szt. 55.§ (2) bekezdésében 

meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 

ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat 

rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint 

c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban 

lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított 

adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá, az adósságkezelési 

tanácsadáson való részvételt. 

Önkormányzati rendelet erre a támogatási formára nem készült. Az Szt. szerint adósságkezelési 

szolgáltatás nyújtására a negyvenezernél több állandó lakosú települések kötelezettek. 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

távhő– szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatást 
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elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon 

rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 

legnagyobb mértékben veszélyezteti. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, 

akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 

vagyona. 

A lakásfenntartási támogatásban részesítettek számánál 2012-től folyamatos csökkenés figyelhető 

meg.  Ez leginkább a jobb gazdasági és munkakörülmények miatt van és ezek mellet oka még, hogy 

az öregségi nyugdíj minimum összege évek óta nem változik, a nyugdíjak azonban emelkedtek, 

ezért elsősorban a nyugdíjas egyedül állók esnek ki ebből a támogatási formából.  

e) eladósodottság 

Adósságcsökkentési támogatást az önkormányzat szűkös anyagai lehetőségei miatt nem nyújt, erre 

a támogatási formára helyi rendeletet nem alkotott, így egy fő sem részesült ilyen támogatásban. A 

településen előfordul villanyszámla tartozás, nem fizetés esetén a szolgáltatást kikapcsolják. 2013. 

évben öt árverési hirdetmény kifüggesztésére került sor. 

Településünkön 2013. évben 25 fő részére töltöttünk ki a védendő fogyasztói kérelemhez 

kapcsolódó igazolást. Védendő fogyasztói kérelmet az nyújthat be a villamos energia szolgáltatónál, 

illetve a gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban meghatározott ellátásban részesül és tartozása van a 

szolgáltató felé. Ez alapján részletfizetést vagy fizetési halasztást kaphat. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

A település külterületén 2 lakóház van, mindkettőnek biztosított a közmű szolgáltatás.   

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Jelen Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésekor e pályázati kiírások definícióját igyekeztünk 

alkalmazni, mely szerint szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és 

elhatárolható területeket, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves 

korosztály) belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot. 

Monostorapáti nincs telep, sem szegregátum, ezért ezzel a fejezettel nem foglalkoztunk. A 

hozzákapcsolódó 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. számú táblázatok nem relevánsak.  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

Minden embernek veleszületett joga van az élethez, az egészség védelméhez. Az állam alapvető 

feladata biztosítani a lakosság egészségügyi ellátásának feltételeit, fejlesztését és működését. 

Minden embernek egyenlő módon elérhetővé kell tenni az egészségügyi és szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
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b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 

ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 

hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 

szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az 

egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-

megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 

szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 

 

A továbbiakban azt igyekszünk bemutatni, hogyan alakul az egészségügyi és szociális ellátásokhoz 

való hozzáférés Monostorapáti településen.   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 1 0 0

2013 1 0 0

2014 1 0 0

2015 1 0 0

2016 1 0 0

2017 1 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
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Monostorapáti község Önkormányzata kötelező feladatai között – az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 152 § (1) bekezdése alapján –az alábbi egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

feladat ellátásáról gondoskodik:  

Háziorvosi és gyermek háziorvosi ellátás: A felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat ellátására az 

önkormányzat Dr. Piedl Endre vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést, aki Diszel 

és Hegyesd településeken is ellátja ezt a feladatot. Heti két alkalommal rendel Monostorapátin, 

kedden és csütörtökön 4-4 órában. A háziorvos fontos tevékenysége a prevenció és a felvilágosító 

munka.  

- Az orvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás társulás formájában történik, tapolcai 

székhellyel.  

- A fogorvosi alapellátást vállalkozó fogorvos látja el a Monostorapáti fogorvosi 

rendelőben, a körzethez tartozó az öt település lakosságára vonatkozóan.  

- A védőnői ellátásról 1 fő védőnő alkalmazásával, - aki egyben Hegyesd község 

védőnője is - gondoskodik az önkormányzat. Jelenleg 43 fő a 0-3 éves korú gyermek a 

faluban. Tanácsadás az orvosi rendelő tanácsadó helyiségében történik. Ott végzi az 

évenkénti kötelezően előírt „státusz” vizsgálatokat is.  

A községben szakellátást nyújtó intézmény nem található, viszont az ajkai Magyar Imre Kórház 

nemcsak városi, hanem megyei szinten is a legjelentősebb szakellátást nyújtó intézmény.  

Mentőállomás Tapolcán működik. A gyógyszertári ellátás – fiókgyógyszertárral - rendelési idővel 

azonos időpontban - helyben megoldott.  

A szociálisan rászorult személy részére, az egészségi állapot megőrzéséhez, és helyre-állításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 

társadalombiztosítási támogatásba befogadott  

− egyes gyógyszerekre, gyógyszerkerete erejéig  

− gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre, (ideértve a javítás 

költségeit is) valamint   

− az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

                                  

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 45 

2013 16 

2014 29 

2015 34 

2016 37 

2017 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2012-ben volt a legmagasabb. 2013-es 

évben csökkent a közgyógyellátásban részesülők száma, ami jogszabályváltozásra vezethető 

vissza, hisz szigorították az emelt összegű családi pótlékra való jogosultság feltételeit, illetve a 

nyugdíjminimum összege évek óta nem változik, a nyugdíjak összege azonban, ha kismértékben 

is, de növekedett. Ezen okokból méltányosságból kevesebb személynek lehetett közgyógyellátási 

igazolványra jogosultságot megállapítani a helyi rendelet alapján.    

 

 
                              

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 0 4 4 

2013 0 5 5 

2014 0 5 5 

2015 0 4 4 

2016 0 4 4 

2017 0 4 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.  

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

A Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet által a tüdőszűrő vizsgálat mobil állomáson keresztül 

biztosított a község lakossága számára. A védőnői szolgálat gondoskodik a koragyermekkori 

kötelező szűrésekhez való hozzáféréshez.  

A községben a fentieken túli prevenciós és szűrőprogram szervezésére évente sor kerül.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Tapolcán a fejlesztést a Nevelési Tanácsadó, a mozgásszervi rehabilitációt pedig a Tapolcai és az 

Ajkai Kórház szakrendelése végzi, melyet beutalóval minden arra rászorult igénybe tud venni.  

A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait bárki ingyenesen igénybe veheti. 16 éves kor alatti gyermekek 

esetén csak szülői beleegyezés szükséges, ezen kor felett pedig már erre sincs szükség. Jelenleg 

logopédia és a nevelési tanácsadás, konduktori ellátás, korai fejlesztés a feladata az intézménynek. 

Egyre nagyobb szükség van a Tanácsadó logopédusi létszámfejlesztésére, mely folyamatban van.  

Az intézmény a következő feladatokat végzi:  

- Tanácsadás-konzultáció,  

- Iskolai érettségi vizsgálat, melyet szakértői bizottság végez. Lehet pszichológiai, logopédiai, 

pedagógiai.  

- Terápia biztosítása. Ez lehet fejlesztő pedagógia, pszichológia, korai fejlesztés, logopédia. 

A Nevelési Tanácsadó, működése során figyelembe veszi a szülők igényeit s alkalmazkodik 

azokhoz. Az intézmény munkatársai a foglalkozásokat úgy szervezik, hogy nézik a szülők 

munkarendjét. Így minden esetben előzetesen egyeztetnek a munkatársak a gyermekek 

hozzátartozóival.  

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a települési 

önkormányzat biztosítja a szociális étkeztetést (napi egyszeri meleg étkezés) azoknak a szociálisan 

rászorultaknak, akik az önmaguk, illetve az eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, szenvedélybetegségük, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk miatt. 2013. évben 61 személy volt 
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jogosult szociális étkeztetésre. Az ellátottak korát tekintve, főként idős, rossz egészségi állapotban 

lévő emberek kérik a szociális ebédet.  

A szociális étkeztetést az önkormányzat a Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos 

óvoda konyhájáról biztosítja. 26 főnek a szociális gondozók szállítják ki az ebédet.  

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A sportprogramok célja a közösség összefogása, a hátrányos helyzetű lakosság integrálása, 

egészségesebb életmód és szabadidős tevékenységek népszerűsítése. 

A településen évente egyszer a falunappal összekötve szerveznek sportprogramot. A faluban 

Sportegyesület működik, az egyesületnél nagy múltra és hagyományokra tekint vissza a labdarúgás, 

egy felnőtt és egy ifjúsági csapattal képviseltetik magukat a Veszprém megyei III. osztályban. 

Sportpálya van a községben, melyet bármikor használhatnak a fiatalok, felnőttek egyaránt. A helyi 

általános iskolások számára a helyi általános iskola a kötelező testnevelési foglalkozásokon kívül 

sokféle sportszakkört és versenylehetőséget biztosít. A sportolni, mozogni vágyóknak 

sportprogramok hiányában lehetőségük van kerékpáros - és gyalogos túrákon való részvételre.  

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A megoldott és megfelelően működő szociális étkeztetésen kívül társulás keretében a házi 

segítségnyújtó szolgálat is működik, amit a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat a 

lát el.  A házi segítségnyújtást a településen 26 fő veszi igénybe. A házi gondozást főként az idős és 

mozgáskorlátozott emberek veszik igénybe, többségük 65 év feletti. A házi segítségnyújtás 

keretében az igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel 

fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtó elvégzi az alapvető gondozási, 

ápolási feladatokat, közreműködik az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában, a különféle veszélyhelyzetek megelőzésében. A házi segítségnyújtáson belül 3 fő 

szociális gondozó látja el a településen az Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

keretében ellátott idősek gondozását. 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Erről nem áll rendelkezésre pontos információ. Elmondható azonban, hogy a szociális ellátások 

területén nem tapasztalható a hátrányos megkülönböztetés. Jellemzőbb lehet ez az egyéb 

szolgáltatásoknál, ahol az emberek gyakran ítélnek első látásra, azonban ez a probléma országos 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül 

településünkön. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Településünkön a közösségi élet nagy részének a községi a Művelődési Ház biztosít helyet. A 

különböző kulturális műsorok, programok mellett az önképzés és önkifejezés fontos helyszíne, de 

helyet ad a helyi civil szervezetek rendezvényeinek, programjainak megtartásához.   A nagyterem 

alkalmas rendezvények lebonyolítására, színi és egyéb előadások, vetélkedők tartására. A 

Művelődési Ház tölti be közösségi tér szerepét is.  A Községi Könyvtár, mint a Wass Albert Városi 

Könyvtár mozgókönyvtára, biztosítja az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését. Itt kap helyet 

a Teleház is.  A minden évben megrendezésre kerülő falunapi ünnepségen a falu minden lakója 

aktívan részt vesz.  

A településen hat civil szervezet működik, melyek az alábbiak: Tapolcai Vöröskereszt helyi 

szervezete, Nyugdíjasok Egyesülete, Bokréta Nagycsaládos Egyesület, Monostorapáti Önkétes 
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Tűzoltó egyesület, Extázis Ifjúsági Szervezet, Egervölgye Sportegyesület, Veszprém Megyei 

Mozgássérültek Egyesületének helyi csoportja, valamint a civil szervezetek tagjaiból összeállt 

Énekkar.  A civil szervezetek aktívan részt vesznek a település életében, közösségi rendezvényein, 

lehetőséget kapnak a fellépésre.  Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a 

szervezeteket.  

 

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

Vannak jogi normák, amelyeknek megtartásáról az állam végső esetben kényszerrel gondoskodik, 

illetve amelyeknek megszegését kényszereszközökkel torolja meg. Vannak erkölcsi, vallási 

szabályok, higiéniás normák stb., amelyeknek megszegését a társadalom tagjai többé-kevésbé 

egyöntetű és erős rosszallással, megvetéssel büntetik. Vannak szokások, illemszabályok, 

divatszabályok, amelyeknek büntetése a társadalom többi tagjai részéről megnyilvánuló erősebb-

enyhébb helytelenítés. Beszélhetünk egy-egy nemzeti kisebbség, vallási csoport, társadalmi réteg 

szubkultúrájáról. Ha a szubkultúrában szereplő viselkedési norma ellentétben áll a helyi 

társadalomban uralkodó, elfogadott normáktól, akkor az egyén dilemma előtt áll: mely normákat 

kövesse és melyektől térjen el 

A településen nem jellemzőek a kiélezett etnikai konfliktusok. A településen élők közül 2011. évi 

népszámlálás során 65 fő vallotta magát roma nemzetiségűnek.  

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

Az adományozás és az önkéntes munka főképpen decemberben, a karácsonyi időszakban a 

legjellemzőbb. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett munkatársa, a helyi 

Vöröskereszt szervezet, a Nagycsaládos Egyesület szervezésében minden évben 

hagyományteremtés céljából meghirdetik a ruhagyűjtést. Az összegyűjtött ruhákat karácsony előtt a 

rászorulók között kiosztják.  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Monostorapáti községben működik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Részt vesznek a település 

rendezvényein, elmúlt években közösen rendezték meg a falunapot és a roma napot. A roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a testületi üléseken, fontosabb 

ügyekben kikéri a helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat véleményét, javaslatát.  

 

 

 

 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A helyi adatgyűjtés szerint nem előforduló 

probléma, de szűk körben feltételezhető, hogy 

az egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés nem biztosított a 

mélyszegénységben élő és roma emberek 

Különféle (térítésmentesen és helyben 

elérhető) szűrővizsgálatok szervezése, 

egészségprogramokon való részvétel 

elősegítése, támogatása. A családgongozó 

segítségével folyamatos tájékoztatás, 
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számára tanácsadás, konkrét egészségügyi problémák 

kezelésének segítése. Szakellátást biztosító 

szervekkel való kapcsolatfelvétel.  

A mélyszegénységben élőkről és romákról, 

életmódjukról, viselkedésükről kialakult 

negatív sztereotípiák jelenléte nemcsak helyi, 

hanem nemzeti probléma, mely a mindennapi 

élet szinte minden területén megmutatkozik.  

Helyi közösségi programok szervezése annak 

érdekében, hogy a községben élők 

megismerjék egymást különféle 

élethelyzetekben, szituációkban. E programok 

lényege a közösség erősítése, egymás 

gondolkodásmódjának, viselkedésének, a 

mindennapi életkörülményeinek megismerése 

A munkanélküliség aktuális számát nem 

könnyű meghatározni, ugyanis nem mindenki 

regisztráltatja magát a Nemzeti Munkaügyi 

Hivatalnál. 

Folyamatos tájékoztatás, aktuális 

információk, elérhetőségek közzététele a 

munkanélküliek számára biztosítható 

támogatásokról, a helyi Munkaügyi Központ 

által indított és támogatott munka-és képzési 

lehetőségekről.  
A mélyszegénységben élők egészségtelen és 

mozgáshiányos életmódja,  

Felvilágosító előadások, rendezvények 

szervezése, egészségnap szervezése, Életmód 

Klub indítása 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A családnak, a gyermeknek különösen fontos szerepe van a társadalomban, hiszen generációkon 

keresztül örökítik át az értékeket, normákat, viselkedési szabályokat. Ahogyan a felnőtt embereket, 

a gyermeket is érint az esélyegyenlőség hiánya, a hátrányos megkülönböztetés. A gyermekek 

esélyegyenlőségét és a gyermekszegénységet kiemelt feladat megvizsgálni, ugyanis a gyermekkori 

nélkülözés kedvezőtlenül befolyásolja a gyermek test-lelki és mentális fejlődését, jövőjét. A 

gyermekkori nélkülözés és a hátrányos megkülönböztetés megtapasztalása az egész életpályáját 

meghatározhatja. A rossz egészségi állapot, az átlagon aluli iskolai teljesítmény, a motiváció 

hiánya, a magatartási –és beilleszkedési zavarok, a lemorzsolódás mind kedvezőtlen előjelek.  

A gyermekszegénység kérdése új keletű, de egyre inkább indokolt annak vizsgálata s a gyermekek 

számára biztosított szociális ellátások, juttatások rendszerének bővítése, átgondolása. A gyermekek 

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

és érdekeinek érvényesítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedése. A törvény szabályozza a 

gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.  

Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének 

megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az 

egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a 

veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó 

szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó 

(önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet stb.) gyermekjóléti szolgálat által 
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biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település 

valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a 

gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen 

figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családba fogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

Gyermekek száma 2012. évben 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 105 124 229 46 % 54 % 

  0-14 évesek   90  104 194  46 %    54 %   

15-17 éves 15 20 35 43 % 57 % 

      Forrás: TeIR 
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A nemek szerinti megoszlásban a férfiak száma a magasabb.  

A 0-17 éves lakosság száma összesen 229 fő, amely az összlakosság 19,3 %- a.  

 

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

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

szociális, lakhatási helyzete   

 
         

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 1 12 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 1 0 

2017 n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetése érdekében a gyermek védelembevétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más 

törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, 

vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis 

biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

 

Védelembe vett, illetve veszélyeztetett kiskorú 18 év alatti gyermek a településen 2012. évben 1 fő 

volt, tankötelezettség elmulasztása, illetve környezeti, anyagi, magatartási, egészségügyi ok miatt.  

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során 

sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására 

köteles és  

1. nyugellátásban,  

2. korhatár előtti ellátásban,  

3. szolgálati járandóságban,  

4. balett művészeti életjáradékban,  

5. átmeneti bányászjáradékban,  

6. időskorúak járadékában vagy  

7. olyan ellátásban  

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya 

alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság biztosítja a gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményét, évente két alkalommal 5800 Ft értékű Erzsébet-utalványt, illetve egyéb, 

külön jogszabályban meghatározott kedvezményeket.  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a család részesül, aki időszakosan létfenntartási 

gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás pénz-és természetbeni formában is nyújtható.  
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 96,5 

2013 98 

2014 76,5 

2015 58 

2016 61 

2017 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2013-ig emelkedett, majd 2014 

csökkent. 2013-ban 98 fő részesült kedvezményben, ebből 5 fő a tartósan beteg gyermekek száma. 

Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben senki nem részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapításra, folyósításra nem került sor.  

2012-2016 között évente átlagosan 78 gyermek részesült támogatásban. A legtöbb gyermek 2013-

ben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban (98 fő).  
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

A gyermek jogán járó helyi juttatások: óvodáztatási támogatás, a rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, valamint a tanszertámogatás. A rendszeres és rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásokról az előző pontban már nyilatkoztunk.  

Óvodáztatási támogatás: 

 (2) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - 

kérelmére - annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és 

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az harmadik életévét 

betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását 

közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint 

a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 

rendszeresen jár óvodába. 

(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy a 

családba fogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, 

amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti. 

(4) A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az 

óvodáztatási támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására 

a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június 

hónapjában, 

b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december 

hónapjában 

folyósítja. 

(5) Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési 

jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást 

folyósít a szülőnek vagy a családba fogadó gyámnak, ha 

a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és 

b) a szülő, a családba fogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába 

járásáról gondoskodik. 

(8) A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően 

esetenként és gyermekenként tízezer forint. 

(9) A települési önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy első alkalommal az óvodáztatási 

támogatást természetbeni formában kell biztosítani. 

Óvodáztatási támogatásban a vizsgált időszakban senki nem részesült. Beiskolázási támogatásban 

részesíti az önkormányzat az állandó lakóhellyel rendelkező – egyéb kedvezményben nem 

részesülő – tanulókat minden év szeptember hónapban.  

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek jogosultak az ingyenes étkezésre 

és az ingyenes tankönyv ellátásra is. A táblázat nincs összhangban a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményezettek számával, emiatt nem tekinthető reprezentatívnak, mivel a vidéken tanuló 

gyermekekre vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal, hiszen ezek a gyerekek különböző 

iskolákban járnak. Nyári étkeztetés utoljára 2010. évben volt, azóta az önkormányzat nem pályázott, 

mivel a pályázati feltételeket anyagi helyzete miatt nem tudta biztosítani.   

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
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Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. 

évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 

menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 

támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra 

vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs a településen, ezért a 4.1.4 számú 

táblázat nem releváns.  

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Nincs ilyen gyermek a településen, ezért a 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. számú táblázatok nem 

relevánsak. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

hozzáférése a szolgáltatásokhoz teljes mértékben biztosított.  

Az óvodai nevelők, pedagógusok, a helyi civil szervezetek odafigyeléssel támogatják és segítik a 

különféle szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy az esélyegyenlőség ezen a területen is 

megvalósuljon.  

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 0 41 

2013 1 43 

2014 1 38 

2015 1 32 

2016 1 37 

2017 1 38 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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 Egy fő látja el Monostorapáti és Hegyesd községek védőnői feladatait. 2012-ben 43 fő 0-3 éves 

korú gyermeket és 17 várandós anyát gondozott a településen. A helyi óvodában, illetve iskolában 

rendszeresen végez tisztasági vizsgálatot. A védőnő kiemelt feladata a várandós, gyermekágyas, és 

nővédelmi tanácsadás, valamint a csecsemő-tanácsadás. Ezen kívül fontos szerepe van a gyermek- 

és ifjúsági tanácsadásban is, ezért az átlagos gyermeklétszámban szerepelnek az óvodás, illetve 

iskolás gyermekek is. Monostorapátiban megkezdték a baba-mama klub működtetését, melyet a 

hegyesdi kisgyermekes anyukák is igénybe vehetnek. 

A védőnő feladatai közé tartozik: 

- várandós anyák és a 0-18 éves korú gyermekek és családjuk gondozása 

-     tájékoztatás, tanácsadás, az egészségmegőrzés, az optimális környezeti feltételekre  

       vonatkozóan (helyes táplálkozás, káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmód) 

 - a gyermekek megfelelő érzelmi, értelmi fejlődésének elősegítése, biztosítása, 

veszélyeztetettség megelőzése. 

A védőnő – a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – egészségügyi veszélyeztetettség esetén a 

szülész-nőgyógyásszal, illetve a háziorvossal együttműködve gondozza a családokat, szociális 

veszélyeztetettség esetén lépéseket tesz a fennálló körülmények megváltoztatására, mely a 

Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve valósul meg. 

 

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2012 0 4287 0 1750 0 

2013 0 4356 0 1689 0 

2014 0 4502 0 1701 0 

2015 0 4169 0 1598 0 

2016 0 4238 0 1687 0 

2017 0 4034 0 1730 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés    

 

Monostorapátiban az egészségügyi alapellátást egy háziorvos látja el a felnőtt és a gyermek 

lakosság vonatkozásában egyaránt. Külön házi gyermekorvos a településen nincs. Betöltetlen praxis 

nincsen.  

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Egészségügyi rehabilitációt a Tapolcai Városi Kórház, a szociális-oktatási ellátást pedig a Nevelési 

Tanácsadó, valamint a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos óvoda, iskola látja el. Emellett a problémák kiszűrésében nagy 

szerepe van a védőnőnek.  

d) gyermekjóléti alapellátás 

Jelenleg a gyermekjóléti alapellátást a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja 

el. A Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat településre kihelyezett munkatársa az óvoda 

helyiségében heti egy alkalommal – minden hétfőn, 13.00 – 16.00 óra közötti időpontban - helyben 

ellátja a gyermekjóléti alapellátáshoz tartozó feladatokat 

 

Bölcsőde, családi napközi a településen nincs. A legközelebbi bölcsőde Tapolcán található, ezért a 

4.3.3., 4.3.4. számú táblázatok nem relevánsak. 

A családi napközi intézménye országszerte egyre népszerűbb, ugyanis rendkívül rugalmasan 

alkalmazkodik a szülők igényeihez, munkarendjéhez. Nagy előnye az alacsony gyermeklétszám. A 

jogszabályok alapján legfeljebb öt gyermek gondozható, ha egy fogyatékos gyermeket is 

gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben 

gondozott valamennyi gyermek fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb 

három fő.  

A településen családi napközi nem működik, de érdemes lenne információkat gyűjteni a tekintetben, 

hogy lehetőség esetén mekkora igény lenne rá a községben.  
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e) gyermekvédelem 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői - szolgálat, a 

             háziorvos, a házi gyermekorvos, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 

             szolgálat, a családsegítő központ, 

- a köznevelési intézmények, 

- a rendőrség, 

- az ügyészség, 

- a bíróság, 

- a pártfogó felügyelői szolgálat, 

- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

- a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 

- a munkaügyi hatóság. 

Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek 

jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 

egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett 

súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely 

állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.  

Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében 

kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

 

Az észlelő-és jelzőrendszer jól működik településünkön, együttműködésüket megfelelőnek tartjuk. 

Esetkonferenciákat az esetben érintett szakemberek és családok bevonásával tartják.  A jelzések a 

gyermekjóléti szolgálathoz elsősorban közoktatási intézményekből érkeztek.  

Közoktatási intézménytől leginkább a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos problémák és a 

passzív tanórai részvétel miatt érkeznek jelzések, illetve jeleztek súlyos szülői elhanyagolás miatt is. 

Továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak a gyermekek magatartási problémái miatti esetek, mely 

egymáshoz és a felnőttekhez való problémás viszonyukban nyilvánul meg.  

Összességében elmondható, hogy az észlelő- és jelzőrendszer több tagjával napi kapcsolatban áll a 

Gyermekjóléti Szolgálat, mind a szakmai, mind pedig a személyes kapcsolat elősegíti a rugalmas, a 

gyermekek érdekeit szem előtt tartó közös munkát. 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízishelyzetben a bajba jutottaknak a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás nyújt 

segítséget. Emellett további segítséget a Tapolcai Járási Gyámhivatal tud biztosítani. A településen 

anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. E szolgáltatást Taliándörögdön a Magyar 

Vöröskereszt által üzemeltetett Családok Átmeneti Otthonában lehet igénybe venni, maximum 12 

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

A község tanulói a helyi általános iskolába járnak, ahol a sportprogramokhoz való hozzáférésük 

megoldott. A kötelező tanórai testnevelési foglalkozásokon kívül az iskola biztosít fakultatív 

sportprogramokat, versenyzési lehetőségeket. A községben egészségfejlesztési, sport-szabadidős 

programok megszervezésében nagy segítséget nyújt a helyi Sportegyesület. 

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

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

minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket megillet az ingyenes 

tankönyv és az intézményi gyermekétkeztetés. A rászoruló gyermekek számára a helyi óvoda 

konyhája biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést.  A község a hétvégi és a szünidei 

gyermekétkeztetést nem tudja finanszírozni.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hátrányos megkülönböztetés, valamint az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről 

nincs tudomása az önkormányzatnak. 

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

keretein belül 

Monostorapáti település támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását. Minden évben 

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, az Arany János 

Tehetséggondozó programhoz. A pályázó fiatalokat támogatja. A helyi általános iskolában működik 

az alapfokú művészetoktatás, melyet a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek ingyenesen vehetnek igénybe 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje munkanapokon 6.30 - 16.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 07.01 - 08.01 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 5 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012   2 50 1 57 0 

2013   2 50 1 58 0 

2014   2 50 1 56 0 

2015   2 50 1 52 0 

2016   2 50 1 52 0 

2017   2 50 1 n.a 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 

 

Monostorapátiban működik a Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda, ahová jelenleg 4 

településről járnak a gyerekek. 2013. szeptember 1-től az óvoda biztosítja a Kapolcsi és 

Vigántpetendi gyermekek nevelését is.  A Monostorapáti 3-6 éves korú gyermekek száma az elmúlt 

években nőtt.   Az óvoda férőhelyeinek száma 50 fő, 2 csoporttal. 2012. évben a beíratott 

gyermekek száma meghaladta az óvodai férőhelyek számát. 

A gyermekcsoportok szerveződése az óvodába felvételt nyert gyermekek életkora alapján történik, 

szükség szerint homogén vagy heterogén elosztásban.  

A dolgozók létszámát tekintve, 4 fő diplomás óvodapedagógus, (2013.szeptember 1-től 5 fő) és 2 fő 

dajka látja el a mindennapokban a gyerekeket, kisegítő személyzet száma: 3 fő. Az óvoda 

nyitvatartási ideje: 06:30 – 16:30, a nyári bezárás ideje 4 hét. 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2011/2012 52 90 142 38 26,8%

2012/2013 55 100 155 41 26,5%

2013/2014 57 101 158 59 37,3%

2014/2015 61 82 143 56 39,2%

2015/2016 61 79 140 56 40,0%

2016/2017 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
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Az általános iskolai oktatás a „Művészetek Völgye” Általános Iskolában valósul meg. Az alsó 

tagozatba a Monostorapáti és Hegyesdi tanulók, a felső tagozatba pedig Monostorapáti, Hegyesd, 

Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd község tanulói járnak, minden évfolyamon 1 osztállyal.  

Településünkön 1762. óta működik iskola. A felső iskola 1970-ben készült el, melynek felújítására 

2006-ban, és 2008-ban került sor. Az épület felújítása során a szabványos hő technikai előírásoknak 

megfelelő nyílászárókat építettek be, az épületet külsőleg szigetelték, valamint a belső burkolatok 

cseréje is megtörtént. Informatikai labort alakítottak ki 16 munkaállomással. Tetőtér beépítésével 

220 m2-rel nőtt az oktatásra fordítható helyiségek nagysága, 9 helyiség került kialakításra.  

A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (Badacsonytördemic, Római út 849) művészeti 

oktatást végez az intézményben.  Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja 

lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység- nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság- 

alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezet 

és képzelet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességét, technikai érzékenységét fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való 

megjelenítésének gyakorlatára.  

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal 

történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

A Pedagógiai munka alapvető feladata kiemelni, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket a 

tanulók elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg 

viselkedésüket, magatartásukat. 

A kis létszámú iskola, tanulóközösség összetétele, valamint napjaink egyre magasabb szintű 

társadalmi elvárásai együtt indokolták, hogy az iskola tanulóinak egy olyan képzési formát 

biztosítsanak, amellyel felvehetik a versenyt a magasabb kvalifikációval, motiváltabb szülői 

háttérrel rendelkező, nagyobb településeken élő társaikkal. 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 0 7 1 

2012/2013 0 8 2 

2013/2014 0 8 2 

2014/2015 0 9 2 

2015/2016 0 9 2 

2016/2017 0 n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban 
(TS 2301) 

Fő 

2011/2012 29 

2012/2013 19 

2013/2014 19 

2014/2015 26 

2015/2016 12 

2016/2017 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 
adatok 

 

 
 

 

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

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

ellátása 
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (továbbiakban: Nkntv.) 4.§-ának 13. pontja szerint: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

A fogalmi meghatározás további részében a következő fejezet megírása során három 

leggyakrabban használt fogalom magyarázatát adjuk meg: 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

A kapott eredmények alapján érdemes közelebbről megvizsgálni azt, hogy a hátrányos- és a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességeinek fejlődése, iskolai előmenetele a 

későbbiekben hogyan alakul. Ehhez az óvodai és az iskolai pedagógusok együttműködése is 

szükséges.  

Az alábbi táblázatból kiolvasható a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

sajátos nevelési igényű tanulók létszáma az egyes évfolyamokon. Hátrányos helyzetű tanuló minden 

évfolyamon előfordul, számuk a 4. 6. 7. évfolyamokon a legmagasabb. Sajátos nevelésű tanulók 

száma a 7. évfolyamon a legnagyobb.  

  

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Megjelennek az elszegényedés jelei néhány 

családnál 

óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések továbbítása a 

segítséget nyújtani tudó szervek felé, ruhagyűjtés, 

adományozások megszervezése, szülők 

közfoglalkoztatásba történő bevonása tartós 

munkanélküliség esetén 

Kevés a szabadidős lehetőség, nincsenek 

eszközök, amelyek a gyermekek szabadidős 

tevékenységét, tanulását segítik 

Szabadidős, szünidei programok szervezése a 

gyermekek részére. Szabadidő hasznos eltöltését, 

tanulást segítő eszközök beszerzése, játszótér 

fejlesztése. 

  

Mozgásszegény életmód, szegényes 

mozgáskultúra  

Változatos sportprogramok szervezése 

a rossz anyagi körülmények között élő Cél, hogy minél több gyermek részesülhessen 
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gyermekek továbbtanulása gondot okoz a 

szülőknek 

közép és felsőfokú képzésben. Figyelemmel kell 

kísérni a közoktatási pályázati lehetőségeket, 

csatlakozni tovább tanulást segítő 

programokhoz, azokat népszerűsíteni és 

meghirdetni a településen /Bursa Hungarica 

Ösztöndíjrendszer, Arany János 

Tehetséggondozó Program/ 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, de a nők és férfiak 

között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak 

feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és férfiak közötti társadalmi 

egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a 

társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem 

könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi 

egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi 

szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: 

pazarlás. 

Vizsgálódásunk kiindulópontja – természetesen ezúttal is – a jogszabályi megalapozottság. A 

következő jogi alapvetések adják e téma vizsgálatához a zsinórmértéket: 

• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 

mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális 

és kulturális jog tekintetében. 

• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 

végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

• a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A nők 

gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk. 

A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak körében 

a gyereknevelés – lényegében függetlenül a gyerek korától – valamelyest növeli a munkavállalás 

valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen 

alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket 

nevelő nőké, a gyereknevelés aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyerek. 

Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek száma is, a három vagy több gyermek 

radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők inkább 

kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és 

ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik. 

Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A nők között 

magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak önfoglalkoztatóként 

(egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai). 

A községünkben kevés az olyan munkahely, amely nagyobb számú alkalmazottat tudna 

foglalkoztatni.   A településen élő, de a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

dolgozójaként 3 fő nő látja el a szociális gondozói teendőket, a kereskedelmi tevékenységet folytató 
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üzletekben, és az önkormányzat intézményeiben is nők dolgoznak.  A gyermeküket egyedül nevelő 

nők jobban ki vannak szolgáltatva, hiszen számukra rugalmasabb munkarendre lenne szükség, 

azonban ez nem bevált folyamat. Emiatt jóval nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a gyermek 

nélküli vagy idősebb gyermekkel rendelkező női lakosok. 

A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem rendelkezik 

kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg.  

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 424 395     21 27 

2013 414 387     18 9 

2014 410 376     18 21 

2015 412 380     6 6 

2016 404 388     5 14 

2017 0 0     7 14 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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2012-ben volt a munkanélküli nők száma legnagyobb. A foglalkoztatottak számáról sajnos 

nincsenek helyi adatok. A munkanélküli férfiak és nők száma 2012. évhez viszonyítva 2013. évtől 

csökkenést mutat. A női munkanélküliek száma azonban 2016-2017. évben duplája. vagy több a 

férfi, munkanélkülieknek.  Országos adatok szerint a foglalkoztatott nők aránya kevesebb, mint a 

férfiaké. Ennek egyik oka, hogy a gyermekvállalás miatt több nő van az inaktívak között (GYES, 

GYED, GYET). A munkanélküliségbe lépő nők egy része nem állásvesztő, hanem korábban inaktív 

volt. 

Megállapítható az is, hogy a munkanélkülivé vált nők a férfiaknál kisebb eséllyel jutnak vissza a 

munkaerőpiacra, következésképpen az átlagosnál hosszabb időt töltenek munka nélkül, mint a 

férfiak. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Nők foglalkoztatását segítő és képzési programok a településen nincsenek.  

A foglalkoztatást segítő képzési programokban való részvételről a Tapolcai Járási Munkaügyi 

Központ nem tudott adatot szolgáltatni, helyi adatbázis pedig nincsen.   

Országos adatok szerint a foglalkoztatást segítő és képzési programok elősegítik a munkavállalás 

esélyét. 

Ugyanakkor a munkanélküli férfiak nagyobb eséllyel vesznek részt vállalkozás-támogatási 

programokba és vállnak vállalkozóvá. A bértámogatási programokba azonos eséllyel kerülnek be a 

nők és a férfiak 

A korábbi évek tapasztalatai szerint a nők részvétele magasabb arányú volt a munkaerő-piaci 

átképzéseken, amikor olyan tanfolyamok kerültek indításra, amelyekre tudtak jelentkezni (pl. 

nyelvek, eladó, felszolgáló, kisgyermekgondozó, szociális gondozó, TB ügyintéző stb. Jellemzően a 

nők könnyebben vonhatóak be képzésekbe, mint a férfiak. (A férfiak körében a személy és 

vagyonőr, valamint a C, C+E, D, D+E kat. jogosítványok megszerzésére mutatkozik nagyobb 

arányú érdeklődés.)  

 

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

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat 

a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, 

azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos 

munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-

jelenség). 

A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének 

érvényesülése.  

A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. A keresetek 

színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a munkavállaló személyes 

jellemzői (életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása). A női keresetek hátránya a versenyszférában 

nagyobb, mint a költségvetési szférában. A két szektor közötti eltérés oka, hogy a közszférában 

alkalmazott illetmény-előmeneteli rendszerek szűkebb teret adnak a nemek szerinti 

különbségtételnek, mint a piaci szféra szabad béralkuja. 

A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokkal nem 

rendelkezünk. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat tevékenységi körében realizálódik 

elsősorban. A szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyára és a gyermekekre fokozott 
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figyelmet fordít a védőnő. A védőnői szolgálatot egy fő védőnő látja el Monostorapáti és Hegyesd 

községben.  

Családtervezéssel kapcsolatban a serdülőkorban lévő gyermekek felvilágosítására alapvetően az 

iskolában kerül sor, több alkalommal is szerveznek ilyen jellegű oktatást. 

A leendő édesanyák számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadása megkezdődik 

már várandós korban a szülésfelkészítő tanfolyam keretében, egyéni beszélgetések, látogatások 

alkalmával, kezdve a szüléstől, szoptatástól a tápláláson gyereknevelésen át. Segítséget kapnak a 

szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében, szükség esetén 

az utánajárásban is.  

A védőnői hálózat nagy figyelmet fordít a szociális okból vagy gondatlanságból 

veszélyeztetettségben élő gyermekek folyamatos nyomon követésére és a társszervekkel való 

kapcsolat felvételre. 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnkként 

2012 0 41 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 1 43 43 

2014 1 38 38 

2015 1 32 32 

2016 1 37 37 

2017 1 38 38 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 

 
 

 

A védőnő fontos szerepet tölt be a gyermek- és ifjúsági tanácsadás területén is, ezért az átlagos 

gyermekszámhoz hozzá kell adni a Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda 

gyermekeinek és a Művészetek Völgye Általános iskola tanulóinak létszámát is, így a 

településünkön a védőnőre jutó átlagos gyermekszám 2012. évben a táblázatban, illetve a 

grafikonban szereplő adatoktól eltérően ténylegesen 244 fő.  
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A nőket érintő, családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal 

jelentősebb probléma, mint gondolnánk. Sok esetben a bántalmazás családon belül marad, s a 

legvégső esetben kerül sor a rendőrség riasztására. Teljes körű vizsgálatot a témában annak 

jellegéből adódóan lehetetlen végezni, de egyes részterületek tanulmányozása segítheti a problémák 

feltárását, segíthet a megoldási lehetőségek megtalálásában.  

A sértett fordulhat segítségért a rendőri eljárás alatt - vagy ha nem igényel rendőri eljárást- a 

területileg illetékes Gyámhivatalhoz, Családsegítő Szolgálathoz.  

Családon belüli erőszakról nincs tudomásunk. Rendőröket családi viszályhoz nem kellett hívni.  

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 

Tény, hogy soha nem volt annyi idős ember a világon, mint napjainkban. Tény az is, hogy a 

korcsoporton belül is nő az arányuk. A társadalmak elöregedése globális problémává lett, különösen 

a fejlett ipari térségekben, országokban, így az Európai Unióban és Magyarországon is. 

Az idősödéssel párhuzamosan csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre 

kedvezőtlenebbé válik. A megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új 

időspolitikai célokat, deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket figyelembe vettek a magyar 

idősügyi koncepció megalkotói is. 

Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi deficitmodellt – amely főleg a veszteségekre 

összpontosított (egészség- és teljesítményromlás) – felváltotta a fejlődésmodell. Ebben az új 

modellben előtérbe kerül: 

- meglévő képességek megőrzése és fejlesztése 

- a széles körű aktivitás 

- az eddig nem használt képességek előhívása és 

- az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása. 

A modell a passzivitás helyett az idős emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra 

irányulnak, hogy az idősek (újra) bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a 

felnőttoktatás, az egész életen át tartó tanulás (life long learning), és a generációk közötti 

kapcsolatok javítása. A fejlett társadalmakban – részben a várható élettartam növekedésének 

hatására – új értelmet nyert az időssé válás folyamata, és maga az időskor fogalma. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy kit tekintsünk idősnek? 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009.) az időskor meghatározásánál több aspektust is figyelembe 

vesz. Ezek: 

- kronológiai életkor (évek száma) 

- biológiai életkor (az egészségi állapot függvénye) 

- pszichológiai életkor (szubjektív érzés – ki mennyi idősnek érzi magát) 

- szociológiai életkor (a társadalom kit mennyire tart idősnek) 

Ám az Idősügyi Stratégiában leggyakrabban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) életkor 

szerinti felosztását használják, ami három korcsoportot különbözetet meg: idősödők (60-74 évesek), 

idősek (75-89 évesek) és a nagyon idősek, agg vagy szép korúak (90 éves és felette). E három 

csoporthoz tartozó embereket együttesen nevezzük időseknek.  

Fontos feladat, hogy hosszú távon olyan társadalmi és gazdasági környezet kerüljön kialakításra a 

településen, amelyben az idősödő és az idős emberek minél tovább meg tudják őrizni aktivitásukat. 

Fontos, hogy teret nyerjen egy újfajta szemléletmód, mellyel növelhető az időskor presztízse, és az 

idősek iránti szolidaritás. 

Ma Magyarországon – egyelőre – az idősek inkább diszkrimináció áldozatai, s nem értékes, 

integrált, értékteremtő részei társadalmunknak. Országos, és helyi szinten is megoldandó feladattal 
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állunk szemben. Kiemelten fontos cél kell, hogy legyen az, hogy a településen élő idős emberek 

megőrizhessék emberi méltóságukat, önállóságukat és autonómiájukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 126 161 287 

2013 121 160 281 

2014 113 163 276 

2015 112 167 279 

2016 112 169 281 

2017 n.a n.a #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 

2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 

2. a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 

2. az árvaellátás; 

3. a szülői nyugdíj; 

4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

5. özvegyi járadék. 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, 

illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési 

önkormányzat jegyzője állapítja meg. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapján az időskorú saját jogú nyugdíjra (öregségi nyugdíj, 

rehabilitációs járadék) és/vagy hozzátartozói nyugdíjra (özvegyi, árvaellátás, szülői, baleseti 

hozzátartozói nyugellátás, özvegyi járadék) lehet jogosult. 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A nyugdíjasok foglalkoztatásáról nem áll rendelkezésre semmiféle adat.  

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

A község nyugdíjasok foglalkoztatását elősegítő programokat nem szervezett, ám nyitott minden 

olyan programra és pályázatra, amely az időskorú lakosság foglalkoztatását és esélyegyenlőségét 

elősegíti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 48 2 4% 7   0% 

2013 27 3 11% 4   0% 

2014 39 4 10% 8   0% 

2015 12 3 25% 4   0% 

2016 19 3 16% 12   0% 

2017 21 4 19% 13   0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     
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A táblázatból láthatjuk, hogy 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 2012.-ben évben volt a 

legtöbb, 2013. évre majdnem a felére csökkent, ami a közfoglalkoztatásnak is köszönhető.  Az 55 

év feletti tartós munkanélküliek számáról nem áll rendelkezésre adat. 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a regisztrált munkanélküliek számán belül elenyésző az 55 

év felettiek aránya. 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb 

korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben 

helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 

 

 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idősek egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése az egészségügyi ellátórendszeren belül 

biztosított. Az egészségügyi alapellátást vállalkozó háziorvos látja el a településen. A fogászati 

ellátás helyben szintén megoldott.  

A településen megtalálhatók időseket támogató szociális alapellátások és szakosított ellátási formák 

egyaránt. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat a 

szociálisan rászoruló időskorú lakosság számára segítséget nyújt önálló életvitelük fenntartásában, 

mentális- vagy egészségi állapotukból fakadó problémáik megoldásában. Ha az életkorukból, 

szociális helyzetükből fakadóan az alapszolgáltatás keretén belül nyújtott segítség nem elegendő, 

akkor a rászorultakat állapotuk és helyzetük alapján szakosított ellátási formában gondozzák.  

A községben a házi segítségnyújtást, mint szakosított ellátást a Tapolca Környéki Önkormányzatok 

Társulása, az általa fenntartott Balaton-Felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretein 

belül biztosítja.  

A házi segítségnyújtás feladata gondoskodni: 

- a társult települési önkormányzatok működési területén élő időskorú személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 

- azokról, akik rossz egészségi állapotuk miatt ezt az ellátási formát igénylik, 

 

A szociális étkeztetést az önkormányzat biztosítja a helyi óvoda konyhájából azoknak a szociálisan 

rászorultaknak, akik koruk, egészségi- és mentális állapotuk miatt nem tudnak önmagukról és 

családjukról gondoskodni. A Szt. 62.§-a alapján naponta egyszeri meleg ételről gondoskodik az 

önkormányzat. Az étkeztetést 2013. évben 61 fő vette igénybe.  

A szociális gondozó feladata az idős korosztállyal való kapcsolatfelvétel, beszélgetés, a kedvezőtlen 

időjárási viszonyok idején hólapátolás, fahordás, bevásárlás, postai teendők, hivatali ügyek intézése. 

Monostorapátiban 26 fő él ezzel a lehetőséggel.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a településen nem működik. 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 180 0 0,00% 

2013 181 0 0,00% 

2014 182 0 0,00% 

2015 187 0 0,00% 

2016 180 0 0,00% 

2017 179 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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A 64 év feletti lakosság száma 2017. évben 179 fő, ebből senki sem részesül nappali ellátásban, 

mivel a nappali ellátás a községben nem megoldott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 

5701) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, 

illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési 

önkormányzat jegyzője állapítja meg. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A kulturális, és közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférést a településen a Községi 

Könyvtár és a Művelődési Ház biztosítja.  

A településen aktív nyugdíjas élet folyik, ennek fő mozgatója, és megvalósítója a helyi Nyugdíjas 

Egyesület. Az Egyesület taglétszáma 88 fő. A csoport alkalomszerűen tart klubfoglalkozásokat, 

részt vesznek a község rendezvényein, farsangi mulatságot szerveznek, a férfiak felköszöntik a 

nőket Nőnap alkalmából, őrizik a település hagyományait. Az Egyesület jó kapcsolatot ápol a 

település egyéb civil szervezetivel is.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

Az önkormányzat Teleházába lévő számítógépek lehetőséget biztosítanak a közösségi használatra.  

A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, inkább csodálkozással tekintenek a 

technikai fejlődés csodáira. A Művelődési Házban működő teleházban azonban segítséget 
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nyújtanak akár az időseknek is, hivatalos ügyeik elektronikus intézésében. E korosztály 

informatikai jártassága messze elmarad a többi korosztályétól. 

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

Az életkor meghosszabbodásával a 60 év feletti idősek a népesség jelentős és egyre aktívabb 

csoportját képezik. Szakítanunk kell azokkal az idejét múlt életkorhoz kötődő sztereotípiákkal és 

rögzült szemléletmódokkal, melyek az idősek „visszavonulásáról”, elesettségéről szóltak. Az idősek 

nem terhet, hanem rengeteg kiaknázható tudást, tevékenységet és közösségi szerepet kell, hogy 

jelentsenek községünk életében is. A bennük rejlő közösségépítő erő felszínre juttatásában a 

települési önkormányzatra jelentős feladat hárul. Természetesen nem szabad megfeledkezni az idős 

korral természetszerűen járó szociális és egészségügyi problémákról sem, melyeket nagy 

odafigyeléssel és növekvő színvonalon kell kezelni.  

Az időseket célzó programokat a településen, az önkormányzaton kívül, leginkább a Nyugdíjas 

Egyesület szervez. 

A Művelődési ház vezetője, a helyi civil szervezetek az idősek érdeklődési körét kielégítő 

ismeretterjesztő, kulturális programokat szerveznek, amelyeken a tagokon kívül más érdeklődők is 

részt vehetnek.  Nagy sikere van a minden évben megrendezésre kerülő farsangi rendezvénynek, 

melyen aktívan részt vesznek az egyesület tagjai. Az önkormányzat minden év novemberében 

köszönti a település nyugdíjasait.  

A falunapi rendezvényen találhatunk olyan programokat, előadásokat, amelyek iránt érdeklődik az 

idősebb korosztály is.  

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 4 940 1 1 

2013 1 4 940 1 1 

2014 1 4 974 1 2 

2015 1 4 980 1 2 

2016 1 4 787 1 3 

2017 1 n.a 1 n.a 

Forrás: TEIR    
 

A könyvtárban a könyvek száma látszólag csökkenést mutat, viszont a tapolcai Vass Albert 

könyvtár tagjaként a könyvszámunk nem változott csak a saját állományú könyvekből van egyre 

kevesebb a selejtezések miatt.   

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A célcsoportra jellemző betegségek gyakorisága 

(megelőzése, késleltetése) 

Egészségmegőrző programok szervezése: 

- aktivitást, mozgást fejlesztő (gyógytorna) 

programok szervezése, 

- mobil szűrővizsgálat biztosítása, 
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- tanácsadások igény szerinti bővítése 

Bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett 

korosztály. Az egyedül élő idősek a téli 

időszakban nagyobb veszélynek vannak kitéve, 

fűtés hiánya, kihűlés.  

Kriminalisztikai veszélyeztetettség csökkentése:  

- tanácsadás, tájékoztatás, figyelemfelkeltő 

írások készítése, egyedül élő idősek életének 

figyelemmel kísérése 

Rendőrség és a civil társadalom együtt sokat 

tehet ennek érdekében. A szomszédok 

figyeljenek az idősekre. 

A téli időszakban tétlennek, feleslegesnek érzik 

magukat 

Hobbiszakkör indítása számukra 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A történelem során eltérő korokban és eltérő helyeken újra és újra előkerült a testi és szellemi 

hiányokkal, fejlődési elmaradottsággal született emberekkel való foglalkozás kérdésköre. A XIX 

század tendenciái újra kedvezni látszanak annak az egyébként több ezeréves gondolatnak, hogy a 

sérült emberek olyan teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak 

gondoskodására szorulnak. Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények között tiszteletben 

kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a társadalomba 

való befogadásuk elősegítése. 

A fogyatékosság, a valamiben való akadályozottság számos területen jelentkezhet. A legelterjedtebb 

felfogás szerint fogyatékos személy: aki 

- érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy 

- mozgásszervi és/vagy 

- testi teljességét és/vagy 

- értelmi képességeit 

jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 

korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy 

minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 

amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő emberek, valamint a tartós egészségügyi problémákkal 

küzdők aránya eléri a 15%-ot. 2001. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban a fogyatékkal élők 

száma 577 000 fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki.  A fogyatékkal élők aránya a kor előre 

haladtával egyre nő, így a 60 éven felüliek esetében közel 38%. Ez az arányszám nem tartalmazza a 

krónikus betegségekkel, és más súlyos egészségügyi problémákkal küzdők számát. A 

fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (43,3%-ban). A fogyatékos 

személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban” 

A fogyatékosok társadalmi rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. A 2001. évi 

népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb 

arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), - ekkor a 

mozgássérült emberek száma 251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 

10%, a vakok és gyengén látók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az 

1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 

10%-uk szenved. 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
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A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos 

adat nem áll rendelkezésre. 

A megváltozott munkaképességű személyek száma a táblázat adatai alapján folyamatosan csökkent, 

egészségkárosodott személy 1 fő van.  

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

Településünkön nincs a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a 

foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. 

Jelenleg nincs a településen csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztató munkáltató. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A településen nincs ilyenről tudomásunk 

 

 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Monostorapáti településen önálló életvitelt támogató helyi intézmények nincsenek. Falugondnoki 

szolgálat nem működik, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatait a Balaton-felvidéki 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat látja el.  

Településünkön biztosított házi segítségnyújtást és étkeztetést, mint szociális alapszolgáltatásokat a 

fogyatékkal élők is igénybe vehetik. 

A vizsgált időszakban önálló életvitelt támogató programot nem szerveztek.   

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

               

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők 

(TS 6301) 
Összesen 

2012 29 20 49 

2013 29 18 47 

2014 26 18 44 

2015 27 20 47 

2016 21 21 42 

2017 n.a n.a 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Monostorapáti község nem biztosít nappali ellátást a fogyatékkal élő személyek számára ezért 

7.1.2. számú táblázat nem releváns.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élő személyek egészségi állapotából adódó hátrányok és többletkiadások 

leküzdéséhez, többféle támogatás vehető igénybe.  

Magasabb összegű családi pótlék 

 A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos kiskorú, illetőleg a tartósan beteg vagy súlyosan 

fogyatékos nagykorú személy részére állapítható meg a magasabb összegű családi pótlék, melynek 

összege:  

- A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300,- forint. 

- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900,- forint, 

- A saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos személy 

20.300,- forint. 

Fogyatékossági támogatás  

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás. A 

támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi 

segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 

mérsékléséhez. 

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki 

• látási fogyatékos, 

• hallási fogyatékos, 

• értelmi fogyatékos, 

• autista, 

• mozgásszervi fogyatékos, vagy 

• halmozottan fogyatékos 



 70 

és  

• állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások 

állandó segítségére szorul, 

• állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és 

állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások 

állandó segítségére szorul. 

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2013-ban 28.500,- 

forint)  

• 65%-a (18.525,- forint): ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, 

illetve autista, 

• 80%-a (22.800,- forint): ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy ha az igénylő 

látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgáló 

képessége teljesen hiányzik. 

Vakok személyi járadéka  

2001. június 30-ig a 18. életévét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok 

személyi járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől új jogosult részére a vakok személyi 

járadékát nem lehet megállapítani, ez a támogatási forma beépült a fogyatékossági támogatásba.  

Rokkantsági járadék 

Rokkantsági járadékra jogosult a 18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének betöltése előtt 

teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást 

szenvedett. Az ellátást legkorábban a 18. életév betöltésekor, de még a 25. életév betöltése előtt 

lehet igényelni. 2013-ban a rokkantsági járadék összege 33.300,- forint. 

Közgyógyellátás  

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához 

kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 

társadalombiztosítási támogatásba befogadott 

• járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási 

igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig, (az egyéni gyógyszerkeret 

legfeljebb 12.000,- Ft, az éves eseti keret 6.000,- Ft) 

• gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint 

azok javítására és kölcsönzésére, továbbá 

• az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

Közlekedési kedvezmény 

 A 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott személyeket megillető 

közlekedési kedvezményekről, amely alapján gépkocsi szerzési és gépkocsi átalakítási támogatást 

lehet megállapítani.  

Személygépkocsi szerzési támogatás vehető igénybe  

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti 

járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsi, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak 

nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- 

vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy 
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- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 

10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék 

vásárlásához. 

         A szerzési támogatás mértéke 

- új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 900.000,- forint, 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki 

feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba 

helyezett személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 

60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy 

- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni 

nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- 

forint. 

Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. 

• Személygépkocsi átalakítás 

Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 

- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy 

más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- 

forint. 

Parkolási Igazolvány  

Parkolási igazolványra jogosult az, aki 

• a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI. 29.) Korm. rendelet alapján közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

• látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, 

• 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy 

• a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

rendelet szerint vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 

fogyatékosnak vagy autistának minősül,  

és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja. 

Személyi jövedelemadó kedvezmény 

Az adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos személy. Az adókedvezmény az adóév első 

napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). 

Gépjárműadó fizetése alóli mentesség 

 Adómentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 

cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú 

személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- 

vagy örökbefogadó szülőt is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) - egy darab, 

100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 

13.000,- forint erejéig.  
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Utazási kedvezmény 

Fogyatékos személyek utazási 

kedvezménye 

Kedvezmények a helyközi 

közlekedésben 

Kedvezmények a 

helyi közlekedésben 

jegy- 

kedvezmény 

bérlet-

kedvezmény 
bérletkedvezmény 

(vasúti személyszállítás, 

helyközi autóbusz 

közlekedés) 

(helyi közúti 

közlekedés) 

[%] [%] 

vak személy  90 90 100 

hallássérült személy 90 90 100 

a magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, valamint a súlyosan 

fogyatékos személy  

90 

90 100 

a magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, valamint a 

fogyatékossági támogatásban részesülő 

személy, a vak személy és hallássérült 

személy 1 fő kísérője 

90 

- 100 

Utazási költségtérítés 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a fogyatékos gyermek korai 

fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban 

felmerült utazási költségekhez támogatás jár. 

Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő 

közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a 

biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban 

meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely-és 

pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 1993. évi III. törvény nyújtotta szociális 

ellátásokat tekintve Monostorapáti községben csupán egy fogyatékkal élő személy veszi igénybe a 

normatív lakásfenntartási támogatást, időskorúak járadékában jelenleg senki nem részesül. 

Közlekedési kedvezményt, személygépkocsi szerzési kedvezményt senki sem igényelt. Parkolási 

kedvezményben 8 fő részesül.  

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A mindennapi életben való boldoguláshoz elengedhetetlen az akadálymentes közlekedés. 

Monostorapáti község a jogszabályokból eredő kötelezettségeit szem előtt tartva rámpával 

biztosította az akadálymentes közlekedést az önkormányzati tulajdonú épületek (Orvosi Rendelő, 

Polgármesteri Iroda, Faluház) előtt.  A községben az utak, járdák állapota kielégítő, ennek ellenére 

az elkövetkezendő évek célkitűzései között szerepeltetni kell az utak, járdák felújítását.   

A mozgásszervi fogyatékosok számára megoldott az akadálymentesítés, de a más – látás, hallás – 

fogyatékossággal rendelkező személyek részére nincs kiépítve az akadálymentes környezet.  

Ugyanez mondható el a Faluház, Orvosi rendelő vagy a Polgármesteri Iroda épületéről is. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 
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A fogyatékos személyek számára jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe véve a 

különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

Mint ahogyan az előző pontban kifejtésre került a középületek akadálymentesítése csak részben 

megoldott. A mozgásszervi fogyatékosok számára megtörtént az akadálymentesítés a település 

közintézményeiben. Megoldásra vár még az orvosi rendelő, és gyógyszertár helyiségeinek 

akadálymentesítése, jelenleg az orvosi rendelő a fogorvosi rendelő felől az akadálymentesen 

megközelíthető. Az orvosi rendelő tervezett felújításával ez a probléma megoldódik. 

A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a 

közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket 

megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A 

kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé 

kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. 

Településünkön tovább kell lépni a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítsa terén, 

valamennyi fogyatékossággal rendelkező személy számára biztosítva a tájékozódás lehetőségét:  

- A gyengén látók, színtévesztők számára érzékelhető nagyságban, formában, színben kell 

elkészíteni a tájékoztatást szolgáló látványelemeket.  

- A vakok számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell 

kiépíteni az információs elemeket.  

- A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, fénnyel kell 

kiegészíteni.  

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, és más közösségi célú 

létesítmények látogatását és használatát. 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása nehéz 

feladat a hatóságok előtt. Azon vállalkozások, amelyek EU forrásra pályáznak, a nyertes projekt 

keretében az akadálymentesítést kötelező tevékenységként elvégzik. Ez a tény azt vetíti előre, hogy 

az előttünk álló évtizedben a vállalkozások fokozatosan, de eleget fognak tudni tenni e 

kötelezettségüknek. 

A községben négy nagyobb munkáltató található. A munkahelyek akadálymentesítése nem történt 

meg a helyi adatgyűjtés alapján.  

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az önkormányzati tulajdonú épületek akadálymentesítése részben megoldott, mint fentebb 

említettük. Az utak és járdák állapota kielégítő, felújításukat azonban a következő időszakban be 

kell tervezni, annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozottak számára is megfelelő legyen. 

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 

A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások nem találhatók. Speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye a községben nincs.  

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A pozitív diszkrimináció, avagy a hátrányt csökkentő megkülönböztetés indítéka a másik fél 

együttérzése, a szolidaritás szándéka, avagy az esélyegyenlőség megteremtésének célja. A 

településen élő mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő személyekkel életükben legalább egyszer 

megtörtént a pozitív diszkrimináció (helyi adatgyűjtés szerint). 

A fogyatékkal élő személyek részére hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások a következők: 

magasabb összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, rokkantsági 
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járadék, közgyógyellátás, közlekedési kedvezmény, parkolási igazolvány, személyi jövedelemadó 

kedvezmény, gépjárműadó fizetése alóli mentesség, utazási kedvezmény, utazási költségtérítés.  

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közintézmények akadálymentesítése csak 

részben megoldott, infokommunikációs 

akadálymentesítés hiányzik 

közintézmények, szolgáltatások 

akadálymentesítése 

Utak, járdák állapota több helyen igényli azok 

felújítását, akadálymentesítését 

Utak, járdák felújítása akadálymentesítése.  

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Monostorapáti község közfeladatot ellátó szervezetei, partnerségi megállapodásai, igyekeznek a 

lakosság igényeit és szükségleteit a lehető legnagyobb mértékben ellátni.  

 

 

 

A községben működő civil szervezetek: 

Egervölgye Sportegyesület 1954-ben. alakult, jelenleg 60 tagja van. A társadalmi szervezet célja: 

sport és kulturális tevékenység. Az egyesületnél nagy múltra és hagyományokra tekint vissza a 

labdarúgás, egy felnőtt, és egy ifjúsági csapattal képviseltetik magukat a Veszprém megyei III. 

osztályban. Településünkön van egy nagy méretű füves pálya, amely gondoskodik arról, hogy a 

focisták kellően felkészülve készülhessenek a mérkőzésekre, valamint fogadhassák a 

vendégcsapatokat a bajnokság során. 

Bokréta Nagycsaládos Egyesület:  

Az egyesület 1994-en alakult meg. Megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy a településen élő 

családokat összefogva, fellendítsék a közösségi életet, programokat szervezve számukra.  

E cél megvalósításában a tagok komoly támogatói gárdára találtak, akik önzetlen segítségével és a 

tagok elszánt munkájával évről évre programokat szerveznek a nagycsaládosoknak.   

Az egyesület több alkalommal szervez kirándulást, nyári tábort a gyerekek részére. Céljuk a 

közösségi élet formálása, valamint a családok szabadidejének kulturált, és hasznos eltöltése.  

Nyugdíjasok Egyesülete:  

Az egyesület 2010-ben alakult, taglétszámuk 88 fő, amely az év folyamán állandóan változik. 

A tagok ápolják a hagyományokat, megünneplik a jeles napokat, megünneplik a tagok 

születésnapját is, felköszöntik egymást. Kirándulásokat szerveznek, részt vesznek minden közösségi 

megmozduláson. A találkozók mindig jókedvűen zajlanak, és jóízű beszélgetésekkel zárulnak.  

Extázis Ifjúsági Szervezet: 
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Az ifjúsági szervezet 1994-ben alakult, jelenleg 80 tagjuk van.  Nagy szerepük van a település 

kulturális, közösségi életének szervezésében. Részt vesznek a település rendezvényein, szervezeten 

belül néptánc oktatásra, kosárfonásra kerül sor, rendszeresen kirándulásokat szerveznek.  

Képviseltetik magukat a szomszéd települések rendezvényein. 

Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének helyi csoportja: 

A Tapolcai csoport az 1990-es évek elején alakult. A Csoport létszáma kb. 560 fő, a helyi tagok 

száma 25 fő, de ez állandóan változik. Minden év decemberében évzáró ünnepséget tartanak, ahol 

100-120-130 mozgásában korlátozott vagy sérült ember tölti el kellemesen a délutánt. Az 

egyesületen belül színjátszó csoport is működik. Tagoknak kirándulásokat szerveznek, részt 

vesznek a település rendezvényein. 
 

Magyar Vöröskereszt Szervezet helyi csoportja, Alapszervezete:   

Feladataik: 

•    Véradások szervezése, lebonyolítása 

• Segélyek gyűjtése és eljuttatása a rászoruló családok részére  

• Idősek és rászorultak segítése 

• Közösségi rendezvényeken való részvétel 

• Együttműködés más helyi szervezetekkel nem csak baj esetén, hanem közösségi munkákban 

és rendezvényeken is 

• Taggyűlések és véradó ünnepségek szervezése, lebonyolítása 
 

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

bemutatása 

Az önkormányzat és a civil szervezetek partnersége, együttműködése jellemző a településen. Ezen 

szervezetek folyamatosan együttműködnek programok megvalósításában, rendezvények 

szervezésében. Az együttműködés révén az önkormányzati rendezvényeken is aktívan részt vesznek 

a civil szervezetek. Monostorapáti község Önkormányzata minden évben támogatja a helyi civil 

szervezetek működését.  

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

Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a térségi és területi társulásokkal. Kölcsönösen segítik 

egymást, részt vesznek egymás munkájában. Több kötelező önkormányzati feladatot társulási 

formában látnak el.   

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Monostorapáti községben működik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Részt vesznek a település 

rendezvényein, elmúlt években közösen rendezték meg a falunapot és a roma napot. A roma 

nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal részt vesz a testületi üléseken, fontosabb 

ügyekben kikéri a helyi önkormányzat a roma nemzetiségi önkormányzat véleményét, javaslatát.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos 

helyzetű gyermekek hasznos szabadidő eltöltésének, tehetségfejlesztésének támogatásától kezdve 

az időkorúak, és az egész lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig lehetséges esélyegyenlőséget 

támogató szolgáltatások körét. Részt vesznek karitatív tevékenységekben, önkéntes munkákban.  

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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Az önkormányzat nyitott a for-profit szereplők kezdeményezéseire. A for-profit szereplők nagy 

szerepe az esélyegyenlőségi feladatokban a foglalkoztatás biztosítása lenne. Ennek köszönhetően, 

ezen réteg külső megítélése jobb lenne, életkörülményeik javulnának.  

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatában, az adatszolgáltatásban, a helyi 

adatok gyűjtésében, aktívan részt vett Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal szociális 

ügyintézője, a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, - szociális gondozó, 

családsegítő, gyermekjólét szolgálat vezetője -  védőnő, háziorvos, a Monostorapáti Közös 

Fenntartású Napközi-otthonos Óvoda vezetője, illetve a Művészetek Völgye Általános iskola 

intézményvezetője, civil szervezetek vezetői.   

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Az elfogadott dokumentum Monostorapáti község honlapján, valamint a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal helyiségében – nyomtatott formában - hozzáférhető lesz, amely alapján az 

állampolgárok megismerik esélyegyenlőségi programot és az intézkedéseket és így biztosított lesz a 

megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés hiánya 
Nevelés az egészséges életmódra 

 
Diszkrimináció a hátrányos 

helyzetűekkel szemben 
Szemléletformáló programok 

 
Nincs adat a munkanélküliek pontos 

számáról 

Munkanélküliség feltérképezése, 

informálás. 

 Egészségtelen, mozgáshiányos életmód, 

hiányos ismeretek az egészséges életmód 

terén,  

„Éljünk egészségesebben” Életmód Klub 

indítása 

Gyermekek 
Megjelennek az elszegényedés jelei 

néhány családnál 

Elszegényedés csökkentése 
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Szünidő hasznos eltöltése Szünidei programok szervezése 

 

Mozgásszegény életmód, szegényes 

mozgáskultúra  

A gyermekek mozgás lehetőségeinek és 

mozgáskultúrájának fejlesztése 

 

 
Rossz anyagi háttér miatt nehéz a 

továbbtanulás 

Közoktatási pályázati lehetőségek 

kihasználása 

Idősek 

A célcsoportra jellemző betegségek 

gyakorisága (megelőzése, késleltetése) 

Egészségmegőrző programok 

szervezése: 

 

 
Kiszolgáltatott helyzet Biztonságos időskor 

 
A téli időszakban tétlennek, 

feleslegesnek érzik magukat 

Hobbiszakkör indítása számukra 

Nők 

 

 

Alacsony foglalkoztatás 

Munkához való hozzájutás 

segítése 

 
Elszigetelődés megszüntetése Közösségi életbe való bevonás 

 
A család és nőket érintő erőszak Családon belüli erőszak megelőzése 

Fogyatékkal 

élők 

Közintézmények akadálymentesítése 

csak részben megoldott, 

infokommunikációs akadálymentesítés 

hiányzik 

közintézmények, szolgáltatások 

akadálymentesítése 

 
Utak járdák állapota több helyen igényli 

azok felújítását, akadálymentesítését 

Utak, járdák felújítása, 

akadálymentesítése. 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Nevelés az egészséges életmódra 
Monostorapáti község Önkormányzata, 

Vöröskereszt helyi szervezete 

 Szemléletformáló programok 
Monostorapáti község Önkormányzata, 

Művelődési Ház vezetője, Civil szervezetek 

 
Munkanélküliség feltérképezése, 

informálás. 

Monostorapáti község Önkormányzata, 

VMKH Tapolcai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltség 

Gyermekek 

Elszegényedés csökkentése Monostorapáti község Önkormányzata, 

védőnő, óvónők, szociális gondozó, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

helyi Vöröskereszt 
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Szünidei programok szervezése Monostorapáti község Önkormányzata, 

Művelődési Ház vezetője, Civil szervezetek 

 

A gyermekek mozgás lehetőségeinek és 

mozgáskultúrájának fejlesztése 

 

Monostorapáti község Önkormányzata, , 

helyi civil szervezetek 

 
Közoktatási pályázati lehetőségek 

kihasználása 
Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

Nők 

Munkához való hozzájutás segítése Monostorapáti község Önkormányzata, 

VMKH Tapolcai Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltség 

 
Közösségi életbe való bevonás Monostorapáti község Önkormányzata, 

Művelődési Ház vezetője, Civil szervezetek 

 

Családon belüli erőszak megelőzése Monostorapáti község Önkormányzata, 

védőnő, Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, 

Idősek 
Egészségmegőrző programok 

szervezése 

Monostorapáti község Önkormányzata, 

Helyi Vöröskereszt szervezete, civil 

szervezetek 

 Biztonságos időskor 
Monostorapáti község Önkormányzata, 

Körzeti Megbízott 

Fogyatékkal  
élők 

 

 

közintézmények, szolgáltatások 

akadálymentesítése 
Monostorapáti község Önkormányzata, 

 
Utak, járdák felújítása, 

akadálymentesítése. Monostorapáti község Önkormányzata, 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a jövőben is a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően 

szegregációmentes körülmények között élhetnek, tanulhatnak és dolgozhatnak. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők élethelyzetén, életminőségén javítsunk, hogy a 

mélyszegénységben élők természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális helyzetük 

javításához. A segítségnyújtás kiemelt célja pedig a munkavállalásra ösztönzés, illetve a 

munkahelyteremtés legyen. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges élethez, civilizált életkörülményekhez való 

jogának érvényesülését. Fontosnak tartjuk a gyerekek korai fejlesztését, oktatásuk, egyéni és 

csoportos szabadidős tevékenységeik támogatását.  

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek nehézségeire, legjellemzőbb problémáira, egészségi állapotuk 

javítására, elmagányosodásuk megelőzésére, közösségi programokon való részvételük 

támogatására, külső kapcsolataik erősítésére, és arra, hogy idős emberként is értékes tagjai 

lehessenek a társadalomnak. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében, hogy anyaságukból származó hátrányaik kompenzálásra 

kerüljenek. 
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Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjának elősegítésére, autonómiájának 

elfogadására, a közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz való hozzáférésük 

megkönnyítésére, s különösen esélyegyenlősük javítására a munka világában 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I. Romák és mélyszegénységben élők  

 

I/1. Intézkedés címe: Nevelés az egészséges életmódra 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A helyi adatgyűjtés szerint nem előforduló probléma, de szűk körben 

feltételezhető, hogy az egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés nem biztosított a mélyszegénységben élő és roma 

emberek számára  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Különféle (térítésmentesen és helyben elérhető) szűrővizsgálatok 

szervezése, egészségprogramokon való részvétel elősegítése, támogatása. 

A családgongozó segítségével folyamatos tájékoztatás, tanácsadás, konkrét 

egészségügyi problémák kezelésének segítése. Szakellátást biztosító 

szervekkel való kapcsolatfelvétel.  

R: 1 év - Igényfelmérés, adatgyűjtés, tájékoztató és ismeretterjesztő 

előadások szervezése az egészséges életmódról, a helyes életvezetésről.  

K: 2 év- A helyes táplálkozás megtanulása, az egészséges életmód, mint 

belső igény kialakítása. A különféle sport-és egészségprogramokon való 

részvétel támogatása és segítése, folyamatos tájékoztatás, tanácsadás 

megszervezése. Közszolgáltatásokhoz való hozzásegítés folyamatos 

segítése, rendszeres kapcsolattartás a célcsoporttal.  

H: 5 év- Folyamatos kapcsolattartás a célcsoporttal, az egészséges 

életmód, mint igény belsővé tétele. Az elért eredmények folyamatos 

fenntartása, rendszeres tájékoztatás megszervezése, aktív segítségnyújtás 

az egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

-  Helyzetfelmérés, igényfelmérés,  

- Problémák megfogalmazása és megoldási javaslatok kidolgozása, 

programok, előadások szervezése, a célcsoport rendszeres személyes 

felkeresése és tájékoztatása. Rendszeres tanácsadás, szűrővizsgálatok 

szervezése, a felmerülő problémák megbeszélése és megoldása a 

célcsoport aktív közreműködésével. A szakellátást biztosító szervekkel 

való kapcsolatfelvétel segítése. 

-  Elért eredmények értékelése, az eredmények fenntartása.  

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti község Önkormányzat polgármestere,  

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek Szakellátást biztosító szervek, háziorvos, védőnő, térségi családsegítő  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019. 12.31.  

K: 2021. 12.31.  

H: 2023. 12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

R: Részletes igényfelmérés, helyzetelemzés nemek és korcsoportok 

szerint, az érintett célcsoport egészségi állapotának felmérése 

K: Tanácsadások, programok, előadások szervezése, életmódváltozás 

jeleinek feltérképezése, egészséges életmód fenntartásának elősegítése 
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(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

H: Egészséges életmód és helyes életvezetés előnyeinek megtapasztalása, 

az elért eredmények folyamatos fenntartása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség és motiváció hiánya, lemorzsolódás 

Az elért eredmények és a motiváció fenntartása különféle természetben 

nyújtott támogatások révén (ingyenes szűrővizsgálatokon és 

tanácsadásokon, való részvétel) 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi és humán erőforrás, pályázatok és anyagi támogatások 

 

I/2. Intézkedés 

címe: 
Szemléletformáló programok  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élőkről és romákról, életmódjukról, viselkedésükről 

kialakult negatív sztereotípiák jelenléte nemcsak helyi, hanem nemzeti 

probléma, mely a mindennapi élet szinte minden területén megmutatkozik.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célja a diszkrimináció jelenlétének visszaszorítása a 

mindennapi életben. Helyi közösségi programok szervezése annak 

érdekében, hogy a községben élők megismerjék egymást különféle 

élethelyzetekben, szituációkban. E programok lényege a közösség 

erősítése, egymás gondolkodásmódjának, viselkedésének, a mindennapi 

életkörülményeinek megismerése  

R: 1 év – A helyi lakosságot érintő diszkrimináció jelenlétének, típusainak 

feltérképezése, adatgyűjtés 

K: 3 év – Helyi közösségi programok szervezése, helyi vállalkozók, térségi 

foglalkoztatók bevonásával olyan fórumok létrehozása, ahol felszínre 

kerülhet a diszkrimináció jelensége és oka, ill. olyan megoldási javaslatok 

kidolgozása, amely csökkenti a hátrányos megkülönböztetést.  

H: 5 év- Előítéletesség és diszkrimináció jelenlétének visszaszorítása, az 

elért eredmények folyamatos fenntartása érdekében rendszeres közösségi 

programok, fórumok szervezése, amely révén a hátrányosan 

megkülönböztetett lakosságnak lehetősége van képességeit, készségeit, 

motiváltságát megmutatni. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

-  Adatgyűjtés 

-  Megoldási módok kidolgozása, fórumok szervezése, helyi vállalkozók és 

térségi foglalkoztatók bevonása a megszervezett közösségi programokba, 

helyzetelemzés készítése, a fórumok eredményességének felülvizsgálata, 

tapasztalatok összegyűjtése.  

- Az eredmények folyamatos fenntartása.  

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti község Önkormányzat polgármestere,  

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek Művelődési Ház vezetője, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019. 12.31. Rövid távú célok elérése 

K: 2021. 12.31. Középtávú célok elérése 

H: 2023. 12.31. Hosszú távú célok elérése, az elért eredmények folyamatos 

fenntartása 
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Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: Helyzetelemzés, amely feltárja a hátrányos megkülönböztetés 

előfordulási módjait s rávilágít az előítélet okaira. 

K: Diszkrimináció előfordulásának csökkentése. Hátrányos 

megkülönböztetés helyett a pozitív diszkrimináció jelenléte.  

H: A diszkrimináció visszaszorítása, szemléletváltás. Az elért eredmények 

folyamatos fenntarthatósága.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Partnerek érdektelensége, motiváció hiánya, anyagi és humán erőforrás 

hiánya 

Pályázatokon való részvétel, támogatások elnyerése, a partnerekkel való 

folyamatos kapcsolattartás 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi és humán erőforrás, pályázatok, motivált, nyitott közösség 

 

 

I/3. Intézkedés címe: Munkanélküliség feltérképezése, informálás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A munkanélküliség aktuális számát nem könnyű meghatározni, ugyanis 

nem mindenki regisztráltatja magát a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Folyamatos tájékoztatás, aktuális információk, elérhetőségek közzététele a 

munkanélküliek számára biztosítható támogatásokról, a helyi Munkaügyi 

Központ által indított és támogatott munka-és képzési lehetőségekről. 

R: 1 év- A nem regisztrált munkanélküliek, állástalanok pontos számának 

meghatározása. A VMKH Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltségébe való eljutásuk segítése, a regisztráció előnyeinek 

ismertetése.  

K: 2 év- A munkanélküliség okainak felmérése, pályaorientációs 

felmérések, karrier-tanácsadás,  a  Kirendeltséghez való eljutás segítése 

H:  5 év- A regisztrálatlan munkanélküliek számának folyamatos 

csökkentése, cél, hogy a munkaerő-piacról kikerülő állástalan 

regisztráltassa magát a Munkaügyi Kirendeltségen. 

Tevékenységek 

Információgyűjtés, kapcsolatfelvétel a nem regisztrált munkanélküliekkel. 

A regisztráció előnyeinek ismertetése, a regisztrációban való 

közreműködés, a kapcsolattartás segítése.  

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti község Önkormányzat polgármestere,  

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek 
Munkaügyi Kirendeltség szakemberei, Családsegítő Szolgálat, 

falugondnok 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019.12.31.  

K: 2021.12.31.  

H: 2023.12.31.   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

R: A regisztráltalan munkanélküliek számának csökkentése,  

K: A nem regisztrált munkanélküliek együttműködése a Munkaügyi 

Kirendeltséggel, ezáltal elérhetővé válnak a különféle foglalkoztatási 

lehetőségek, pályázatok.  

H: Az állástalanok folyamatos regisztrációja, együttműködése, amely 

révén láthatóvá válnak a munkáltatók számára, nagyobb eséllyel kerülnek 
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valamint 

fenntarthatósága 

vissza a munkaerő-piacra.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Lemorzsolódás, motiváció hiánya 

A motiváció folyamatos fenntartása, rendszeres kapcsolattartás a 

célcsoporttal  

Szükséges 

erőforrások 
Humán, anyagi, és technikai erőforrás 

 
 
 

 

II. Gyermekek helyzete és esélyegyenlősége 

 

II/1. Intézkedés 

címe: 
Elszegényedés csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Megjelennek az elszegényedés jelei néhány családnál 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célja, hogy az oktatási intézmények pedagógusai, védőnő, 

családsegítő kísérjék figyelemmel a hátrányos helyzetű gyermekek családi 

körülményeit, szükség esetén jelzéssel éljenek a segítséget nyújtani tudó szervek 

felé, ruhagyűjtés, adományozások megszervezése, szülők közfoglalkoztatásba 

történő bevonása tartós munkanélküliség esetén 

1 év: célcsoport feltérképezése, rászorulók kiszűrése 

2 év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források 

bevonása 

3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása, 

közfoglalkoztatás bővítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Rászorulói kör meghatározása 

Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 

Megvalósítás 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti község Önkormányzat polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek 

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, családsegítő, szociális 

gondozó, védőnő 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019.12. 31. rászorulói kör meghatározása 

2021.12.31. forrástérkép készítése, támogatók bevonása 

2023.12.31. folyamatos megvalósítás 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Támogatói lista, a rossz anyagi körülmények között élő gyermekek 

számának csökkentése, a közfoglalkoztatásban részt vevők számának 

emelkedése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

pénzügyi források hiánya, támogatói kör érdektelensége, 

Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
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Szükséges 

erőforrások 
humán és pénzügyi 

 
 

II/2. Intézkedés 

címe: 
Szünidei programok szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Kevés a szabadidős lehetőség, nincsenek eszközök, amelyek a gyermekek 

szabadidős tevékenységét, tanulását segítik 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Szabadidős, szünidei programok szervezése a gyermekek részére. 

Szabadidő hasznos eltöltését, tanulást segítő eszközök beszerzése, játszótér 

fejlesztése. 

1 év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 

2 év: Anyagi források felkutatása, bevonása, programterv elkészítése,  

3-5 év: Kültéri, beltéri játékok, sporteszközök, tanulást segítő eszközök 

beszerzése, helyiség kialakítása. A program folyamatos működtetése, 

amennyiben az anyagi lehetőségek adottak 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyzetelemzés elkészítése,  

Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat benyújtása,  

Program megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R. 2019. 12. 31: Helyzetelemzés   

K. 2021. 12. 31.: Anyagi forrás megteremtése 

H. 2023. 12. 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 

lehetővé teszik 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Gyermekek ellátásának javulása, fejlesztések megvalósulása, pályázati 

források rendelkezésre állása, fenntarthatóság a pályázati előírásokban 

megjelenő szempontok alapján. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 

Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi, humán erőforrások 

 

II/3.Intézkedés 

címe: 
A gyermekek mozgás lehetőségeinek és mozgáskultúrájának fejlesztése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A gyerekeknek nincsen lehetőségük változatos mozgás tevékenységekre, 

ezáltal állóképességük gyenge, mozgáskultúrájuk beszűkült, mely az 

értelmi képességek fejlődésére is hátrányosan hat. 
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Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A gyermekek mozgás lehetőségeinek bővítése, mozgáskultúrájuk 

fejlesztése 

R. 1 év: Gyermekek változatos mozgásához szükséges sporttevékenységek 

meghatározása 

K: 2 év: Eszközök, helyszín, illetve helyiség biztosítása 

H: 5 év: Rendszeres sportoláshoz szükséges feltételek biztosítása, 

folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés, támogatók, szponzorok 

felkutatása, pályázat benyújtása, sporttevékenységek megszervezése, 

lebonyolítása, folyamatos sportolásra ösztönzés. 

Résztvevők és 

felelős 

 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek Sportegyesület, oktatási intézmények vezetői, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: 2019.12.31. 

K: 2021.12.31. 

H: 2023.12.31 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 

A gyermekek aktivitásának növekedése, részvételük a sporttevékenységekben,  

Kitartóbbak lesznek, egyre nagyobb erőfeszítésre, teljesítményre lesznek képesek 

Sikerélményt okoz számukra sport, állóképességük fejlődik, igénylik az újabb 

lehetőségeket.  

 

 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, motiváció hiánya. Fenntarthatóságát a folyamatos kapcsolattartás, 

a rendszeres személyes jelenlét biztosítja, valamint a sikeres pályázati 

támogatások.  

Szükséges erőforrások Humán, anyagi, technikai erőforrások 

 

 

 

 

II/4. Intézkedés 

címe: 
Közoktatási pályázati lehetőségek kihasználása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A rossz anyagi körülmények között élő gyermekek továbbtanulása gondot 

okoz a szülőknek 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Cél, hogy minél több gyermek részesülhessen közép és felsőfokú 

képzésben. Figyelemmel kell kísérni a közoktatási pályázati lehetőségeket, 

csatlakozni tovább tanulást segítő programokhoz, azokat népszerűsíteni és 

meghirdetni a településen /Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer, Arany 

János Tehetséggondozó Program/ 

1 év: pályázat figyelés, programhoz való csatlakozás 

2 év: közoktatási pályázatokon résztvevők számának növelése  

3-5 év: hátrányos helyzetű családokban élő tanulók továbbtanulási aránya 

növekszik 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

Programhoz való csatlakozás 

Pályázati lehetőségekről tájékoztatás 
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tartalma) pontokba 

szedve 

Közoktatási pályázatok megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek 
Művészetek Völgye Általános Iskola, civil szervezetek, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2019. 09. 30. és folyamatos  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Emelkedik a hátrányos helyzetű családban élő tanulók száma, a 

támogatottak iskolalátogatási igazolvánnyal igazolják tanulmányaik 

folytatását. Fenntarthatóságot a pályázati kiírás biztosítja.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források hiánya, pályázati lehetőségek 

megszűnése 

Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi, humán erőforrások 

 
 

III. Nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

III/1. Intézkedés 

címe: 
Munkához való hozzájutás segítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A gyermekes anyák nehezebben találnak munkát, hiszen a gyermekek 

ellátása miatt nem tudnak annyira rugalmasak lenni, mint a 

gyermeknélküliek, illetve a férfiak. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Információk közvetítése nők részére a foglalkoztatást segítő programokon 

való részvételre, közfoglalkoztatásba történő bevonás. 

1év: Foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése, munkáltatók bevonása 

2év: Munkáltatók részére adókedvezmény biztosítása 

3-5 év: A munkanélküli nők számának csökkentése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyzetfeltárás elkészítése  

Információgyűjtés, információ közvetítés 

Munkáltatók felmérése 

Közfoglalkoztatás bővítése 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek 
VMKH Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség, civil 

szervezetek, munkáltatók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R. 2019. 12. 31.:  helyzetfeltárás, információ gyűjtés, tájékoztatás 

K. 2021. 12. 31.:  közfoglalkoztatás bővítése 
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H. 2023. 12. 31.  munkáltatók támogatása adókedvezménnyel 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A programokon résztvevő nők száma növekszik, foglalkoztatottságuk nő. 

Forrása: Járási Munkaügyi Központ, pályázati támogatások. 

Fenntarthatóság a pályázati kiírásban szereplő szempontok szerint 

biztosítható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség a program iránt a munkáltatók részéről 

Pénzügyi források hiánya,  

Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges 

erőforrások 
Humán, anyagi erőforrás 

 

 

III/2. Intézkedés 

címe: 
Közösségi életbe való bevonás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A gyermekes és egyedülálló nők nehezen mozdulnak ki otthonról, 

önértékelési problémáik jelentkeznek, magányosnak, elszigeteltnek érzik 

magukat.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célul tűzi ki a nők minél nagyobb részének bevonását a 

helyi közéletben, melyet a közösségi munkára való ösztönzéssel, a 

folyamatos kapcsolat tartással igyekszik elérni.  Információk közvetítése 

nők részére a foglalkoztatást segítő programokon való részvételre, 

közfoglalkoztatásba történő bevonás. 

1év: információgyűjtés, tájékozódás a nők körében milyen programokon 

vennének részt   

2év: folyamatos kapcsolattartás, pontos feladatok meghatározása, a 

rendezvényeken való aktivitásra törekvés 

3 év: Közös rendezvények folyamatosságának fenntartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyzetfeltárás elkészítése  

Információ gyűjtés, információ közvetítés, program szervezés, konkrét 

feladatok meghatározása 

Pozitív visszajelzés a programok lebonyolításában való részvételről 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek civil szervezetek, Művelődési ház vezetője 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R. 2019. 12. 31.:  helyzetfeltárás, információ gyűjtés, tájékoztatás 

K. 2021. 12. 31.: rendezvények megszervezése, pályázatok benyújtása 

H. 2023. 12. 31.  rendezvények lebonyolítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

A programokon résztvevő nők száma növekszik, önértékelésük 

megváltozik, kevesebb lesz a depressziós, magányos nő. Fenntarthatóság a 

pályázati kiírásban szereplő szempontok szerint biztosítható. 
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fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, motiváció hiánya 

Pénzügyi források hiánya,  

Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges 

erőforrások 
Humán, anyagi erőforrás 

 
 

III/3. Intézkedés 

címe: 
A családon belüli erőszak megelőzése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A családi, azon belül a nőket érintő erőszak a helyi adatgyűjtés alapján 

nem mutatható ki, ám a tényleges előfordulási arányuk nem tudható. 

Általános tapasztalat, hogy a családban felbukkanó erőszak nem kerül 

nyilvánosságra.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célul tűzte ki az előforduló családi erőszak felkutatását, 

a családi erőszakban szenvedő nők és családtagjaik megsegítését. 

R: 1 év - Tájékozódás, előforduló családi erőszak számának, 

gyakoriságának feltérképezése  

K: 2 év- A térségi családsegítő munkatárs segítségével fel kell tárni és 

beazonosítani a családon belüli erőszak előfordulását, megjelenési formáit 

Biztonságos, nyugodt környezetet és bizalmat kell biztosítani azon nők 

számára, akik a mindennapi életben megélik a családon belüli erőszakot 

H: 5 év- Tanácsadások és hatékony segítségnyújtás, megelőzés, a rejtett 

konfliktusok és problémák feltárása 

  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Adatgyűjtés, megfelelő szakember alkalmazása (pszichológus, 

családsegítő, védőnő), biztonságos helyszín és anonimitás lehetőségének 

megteremtése, szükséges intézkedések megtétele (rendőrség, pszichológus, 

orvos bevonásával) Családon belüli erőszak megelőzése: a Jelzőrendszer 

tagjainak tájékoztatása a különböző fokozatokról, hogy már a fizikai 

bántalmazás előtt be tudjanak avatkozni, áldozatsegítés, érzékenyítés. 

 

Résztvevők és 

felelős 

 Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

 Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek térségi családsegítő munkatárs, védőnő, rendőrség, civil szervezetek,  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019.12.31. Adatgyűjtés, tájékozódás 

K: 2021.12.31. Bizalmi légkör kialakítása 

H: 2023.12.31. Családi erőszak előfordulásának csökkentés 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A kezdeményezés célja a burkolt, kifelé nem mutatott, mégis romboló 

hatású nők elleni erőszak előfordulásának megakadályozása. A nők 

számára biztonságos, bizalmi légkör kialakítása olyan helyszínen, ahol a 

problémái kezelhetővé és megoldhatóvá válnak.   

A családi erőszak előfordulásának csökkenése, megszűnése. A 

jelzőrendszer fenntartása. 
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Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázati tényező, hogy sokan nem mernek külső segítséget kérni, félnek 

a kitárulkozás következményeitől.  

Megfelelő szakmai gárda, bizalmi légkör előteremtése 

Szükséges 

erőforrások 
Megfelelő helyszín (tanácsadó terem/iroda), szakember, anyagi erőforrás 

 

IV. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

IV/1. Intézkedés 

címe: 
Egészségmegőrző programok szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A célcsoportra jellemző betegségek gyakorisága (megelőzése, késleltetése 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célul tűzte ki az idősebb korosztály aktivitásának 

fenntartását, egészségének megőrzését.  

R: 1 év - Tájékozódás, adatgyűjtés 

K: 2 év   Egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok szervezése 

H: 5 év- Időskorú korosztály aktivitásának elősegítése  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Tájékozódás, időskorúak körében, milyen programokat látogatnának 

szívesen, 

Programok megszervezése, azokon való aktív közreműködés, 

Egészség megőrzéssel kapcsolatos szűrővizsgálatok biztosítása, 

tanácsadások igény szerint 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek Vöröskereszt helyi szervezete, Nyugdíjas Klub, háziorvos.  

 

R: 2019.12.31. Rövid távú célok elérése 

K: 2021.12.31. Középtávú célok elérése 

H: 2023.12.31. Hosszú távú célok elérése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A szervezett programokon, szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon 

résztvevők száma nő, az időseb b korosztály nagyobb figyelmet fordít 

egészségének megőrzésére, az egészséges életmódra. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, pályázati lehetőségek hiánya, forráshiány. 

 Az előnyök hangsúlyozása.  

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi és humán erőforrás 

 

 

 

IV/2. Intézkedés 

címe: 
Biztonságos időskor 
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Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősek több szempontból is veszélynek vannak kitéve, kiszolgáltatott 

helyzetben vannak a bűnelkövetőkkel szemben.  A téli időszakban veszélyt 

jelent a kihűlés, fagyhalál, tűzifa hiánya.   

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat célul tűzte ki az időskorú lakosság biztonságérzetének 

növelését, az őket érintő veszélyforrások csökkentését.  

R: 1év- A veszélyforrások és az idősek félelmeinek, igényeinek, 

szükségleteinek feltérképezése, a közbiztonság jelenlegi helyzetének 

felmérése, problémák és megoldási javaslatok kidolgozása, cselekvési terv 

kidolgozása 

K: 3 év- Önkéntesek, szociális segítők alkalmazása, megelőző 

intézkedések 

H: 5 év- Jól működő figyelőhálózat szervezése önkéntesek, civil 

szervezetek, szociális segítők segítségével, közbiztonság megerősítése 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés, helyzetelemzés, tájékoztatás, figyelemfelhívás a 

veszélyekre, cselekvési terv kidolgozása, megfelelő szakmai gárda 

megteremtése, önkéntesek szervezése, helyi civil szervezetek bevonása a 

cselekvési tervbe, folyamatos helyzetelemzés, folyamatos kapcsolattartás 

az időskorú lakossággal  

 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek 
szociális segítők, önkéntesek, házi segítségnyújtó szolgálat, civil 

szervezetek, körzeti megbízott 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019.12.31. Rövidtávú célok elérése 

K: 2021.12.31. Középtávú célok elérése 

H: 2023.12.31. Hosszú távú célok elérése, az eredmények folyamatos 

fenntartása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 Az idős korosztály biztonságérzetének javulása, figyelőhálózat kiépülése, 

Javuló közbiztonság, elégedett nyugdíjasok 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, önkéntesek hiánya, forrás hiány, előnyök hangsúlyozása 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi és humán erőforrás  

 

 

V. Fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 

 

V/1. Intézkedés 

címe: 
Közintézmények, szolgáltatások akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzati intézmények épületei csak részben akadálymentesek. A 

mozgáskorlátozottak részére megtörtént az akadálymentesítés, de az egyéb 

fogyatékossággal rendelkezők számára nincs biztosítva a tájékozódás 
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lehetősége, honlapon való tájékozódás akadálymentesítése nem megoldott.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A fogyatékos személyek számára lehetővé kell tenni a művelődési, 

kulturális, és más közösségi célú létesítmények látogatását és használatát. 

Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy megfelelő pályázati források 

felhasználásával az elkövetkező 5 évben elvégzi a teljes 

akadálymentesítést, mely az orvosi rendelő, - felújítással egy időben - 

illetve a fiókgyógyszertár esetében még nem megoldott.  

R: 1 év - pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok benyújtása 

K: 3 év – A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk, engedélyek 

beszerzése, pályázat benyújtása 

H: 5 év- Épületek, honlap teljes akadálymentesítése.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyzetfelmérés, akadálymentesítési terv kidolgozása, kivitelezés 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek Civil szervezetek, pályázatírók, kivitelezők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019.12.31. Rövid távú célok elérése 

K: 2021.12.31 Középtávú célok elérése 

H: 2023.12.31. Hosszú távú célok elérése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Élhetőbb környezet, település épületeinek összhangba rendezése a 

környezettel, biztonságos, korszerű épületek. Az akadálymentesítés révén a 

fogyatékkal élők számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférése lehetővé 

válik. 

  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya, pályázati kiírás hiánya 

Pályázatokon való részvétel 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és anyagi erőforrás 

 
 

V/2. Intézkedés 

címe: 
Utak, járdák felújítása, akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzat belterületében lévő utak és járdák burkolata hiányos, a 

rosszabb minőségű utakon a közlekedés nehezített.    

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A fogyatékos személyek számára lehetővé kell tenni a közterületek 

biztonságos használatát. Megfelelő pályázati források felhasználásával az 

elkövetkező 5 évben az önkormányzat elvégzi a belterületi utak, illetve a 

már meglévő kiépített járda akadálymentesítését. 

R: 1 év - pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok benyújtása 

K: 3 év – A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk, engedélyek 

beszerzése, pályázat benyújtása 
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H: 5 év- Járda akadálymentesítése.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyzetfelmérés, akadálymentesítési terv kidolgozása, kivitelezés 

Résztvevők és 

felelős 

Monostorapáti Község Önkormányzat Polgármestere 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek pályázatírók, kivitelezők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

R: 2019.12.31. Rövid távú célok elérése 

K: 2021.12.31 Középtávú célok elérése 

H: 2023.12.31. Hosszú távú célok elérése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az akadálymentesítés révén a fogyatékkal élők számára lehetővé válik a 

biztonságos közlekedés. Fenntarthatósága a pályázatban szereplő 

fenntarthatósági szempontok alapján biztosított.  

  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya, pályázati kiírás hiánya 

Pályázatokon való folyamatos részvétel 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és anyagi erőforrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetése

iben feltárt 

esélyegyenlősé

gi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentumo

kkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

I/1.  Nevelés az 

egészséges 

életmódra 

A helyi 

adatgyűjtés 

szerint nem 

előforduló 

probléma, de 

szűk körben 

feltételezhető, 

hogy az 

egészségügyi 

és 

közszolgáltatás

okhoz való 

egyenlő esélyű 

hozzáférés 

nem biztosított 

a 

mélyszegénysé

gben élő és 

roma emberek 

számára 

Különféle 

(térítésmentese

n és helyben 

elérhető) 

szűrővizsgálat

ok szervezése, 

egészségprogr

amokon való 

részvétel 

elősegítése, 

támogatása. A 

családgongozó 

segítségével 

folyamatos 

tájékoztatás, 

tanácsadás, 

konkrét 

egészségügyi 

problémák 

kezelésének 

segítése. 

Szakellátást 

biztosító 

szervekkel 

való 

kapcsolatfelvét

el.  

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

-  

Helyzetfelmér

és, 

igényfelmérés,  

- Problémák 

megfogalm

azása és 

megoldási 

javaslatok 

kidolgozás

a, 

programok, 

előadások 

szervezése, 

a 

célcsoport 

rendszeres 

személyes 

felkeresése 

és 

tájékoztatás

a. 

Rendszeres 

tanácsadás, 

szűrővizsgá

latok 

szervezése, 

Monostorapáti 

község 

Önkormányzat 

polgármestere,  

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

R:2019. 12.31.  

K:2021. 12.31.  

H: 2023. 12.31 

R: Részletes 

igényfelmérés, 

helyzetelemzés 

nemek és 

korcsoportok 

szerint, az 

érintett 

célcsoport 

egészségi 

állapotának 

felmérése 

K: 

Tanácsadások, 

programok, 

előadások 

szervezése, 

életmódváltozá

s jeleinek 

feltérképezése, 

egészséges 

életmód 

fenntartásának 

elősegítése 

H: Egészséges 

életmód és 

helyes 

életvezetés 

Anyagi és 

humán 

erőforrás, 

pályázatok és 

anyagi 

támogatások 

pályázati 

önrész 

vállalása 
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R: 1 év - 

Igényfelmérés, 

adatgyűjtés, 

tájékoztató és 

ismeretterjeszt

ő előadások 

szervezése az 

egészséges 

életmódról, a 

helyes 

életvezetésről.  

K: 2 év- A 

helyes 

táplálkozás 

megtanulása, 

az egészséges 

életmód, mint 

belső igény 

kialakítása. A 

különféle 

sport-és 

egészségprogr

amokon való 

részvétel 

támogatása és 

segítése, 

folyamatos 

tájékoztatás, 

tanácsadás 

megszervezése

. 

Közszolgáltatá

sokhoz való 

hozzásegítés 

folyamatos 

segítése, 

rendszeres 

kapcsolattartás 

a célcsoporttal.  

H: 5 év- 

a felmerülő 

problémák 

megbeszélé

se és 

megoldása 

a 

célcsoport 

aktív 

közreműkö

désével. A 

szakellátást 

biztosító 

szervekkel 

való 

kapcsolatfe

lvétel 

segítése. 

-  Elért 

eredmények 

értékelése, az 

eredmények 

fenntartása 

előnyeinek 

megtapasztalás

a, az elért 

eredmények 

folyamatos 

fenntartása 
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Folyamatos 

kapcsolattartás 

a célcsoporttal, 

az egészséges 

életmód, mint 

igény belsővé 

tétele. Az elért 

eredmények 

folyamatos 

fenntartása, 

rendszeres 

tájékoztatás 

megszervezése

, aktív 

segítségnyújtás 

az 

egészségügyi 

és 

közszolgáltatás

okhoz való 

hozzáféréshez.  

I/2 Szemléletfor

máló 

programok 

A 

mélyszegénység

ben élőkről és 

romákról, 

életmódjukról, 

viselkedésükről 

kialakult negatív 

sztereotípiák 

jelenléte 

nemcsak helyi, 

hanem nemzeti 

probléma, mely 

a mindennapi 

élet szinte 

minden területén 

megmutatkozik 

Az 

önkormányzat 

célja a 

diszkrimináció 

jelenlétének 

visszaszorítása 

a mindennapi 

életben. Helyi 

közösségi 

programok 

szervezése 

annak 

érdekében, 

hogy a 

községben 

élők 

megismerjék 

egymást 

különféle 

élethelyzetekb

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

-  Adatgyűjtés 

-  Megoldási 

módok 

kidolgozása, 

fórumok 

szervezése, 

helyi 

vállalkozók és 

térségi 

foglalkoztatók 

bevonása a 

megszervezett 

közösségi 

programokba, 

helyzetelemzés 

készítése, a 

fórumok 

eredményesség

ének 

felülvizsgálata, 

Monostorapáti 

község 

Önkormányzat 

polgármestere,  

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

R:2019. 12.31. 

K:2021. 12.31.  

H:2023. 12.31 

R: 

Helyzetelemzé

s, amely 

feltárja a 

hátrányos 

megkülönbözt

etés 

előfordulási 

módjait s 

rávilágít az 

előítélet 

okaira. 

K: 

Diszkrimináci

ó 

előfordulásána

k csökkentése. 

Hátrányos 

megkülönbözt

etés helyett a 

Anyagi és 

humán 

erőforrás, 

pályázatok, 

motivált, 

nyitott 

közösség 

Folyamatos 

tevékenység-

gel 

biztosítható 
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en, 

szituációkban. 

E programok 

lényege a 

közösség 

erősítése, 

egymás 

gondolkodásm

ódjának, 

viselkedésének

, a mindennapi 

életkörülmény

einek 

megismerése  

R: 1 év – A 

helyi 

lakosságot 

érintő 

diszkrimináció 

jelenlétének, 

típusainak 

feltérképezése, 

adatgyűjtés 

K: 3 év – 

Helyi 

közösségi 

programok 

szervezése, 

helyi 

vállalkozók, 

térségi 

foglalkoztatók 

bevonásával 

olyan fórumok 

létrehozása, 

ahol felszínre 

kerülhet a 

diszkrimináció 

jelensége és 

oka, ill. olyan 

megoldási 

tapasztalatok 

összegyűjtése.  

- Az 

eredmények 

folyamatos 

fenntartása 

pozitív 

diszkrimináció 

jelenléte.  

H: A 

diszkrimináció 

visszaszorítása

, 

szemléletváltás

. Az elért 

eredmények 

folyamatos 

fenntarthatósá

ga.  
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javaslatok 

kidolgozása, 

amely 

csökkenti a 

hátrányos 

megkülönbözt

etést.  

H: 5 év- 

Előítéletesség 

és 

diszkrimináció 

jelenlétének 

visszaszorítása

, az elért 

eredmények 

folyamatos 

fenntartása 

érdekében 

rendszeres 

közösségi 

programok, 

fórumok 

szervezése, 

amely révén a 

hátrányosan 

megkülönbözt

etett 

lakosságnak 

lehetősége van 

képességeit, 

készségeit, 

motiváltságát 

megmutatni. 

 

I/3.  Munkanélküli

ség 

feltérképezése 

informálás 

A 

munkanélkülis

ég aktuális 

számát nem 

könnyű 

meghatározni, 

ugyanis nem 

Folyamatos 

tájékoztatás, 

aktuális 

információk, 

elérhetőségek 

közzététele a 

munkanélkülie

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

Információgyű

jtés, 

kapcsolatfelvét

el a nem 

regisztrált 

munkanélkülie

kkel. A 

Monostorapáti 

község 

Önkormányzat 

polgármestere,  

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

R: 2019.12.31.  

K: 2021.12.31.  

H: 2023.12.31 

R:A 

regisztrálatlan 

munkanélkülie

k számának 

csökkentése,  

K: A nem 

regisztrált 

Humán, 

anyagi, és 

technikai 

erőforrás 

Munkaügyi 

Központtal 

történő 

Megállapodás 

Képzési 

szerződés 
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mindenki 

regisztráltatja 

magát a 

Nemzeti 

Munkaügyi 

Hivatalnál. 

k számára 

biztosítható 

támogatásokró

l, a helyi 

Munkaügyi 

Központ által 

indított és 

támogatott 

munka-és 

képzési 

lehetőségekről. 

R: 1 év- A 

nem regisztrált 

munkanélkülie

k, állástalanok 

pontos 

számának 

meghatározása

. A VMKH 

Tapolcai Járási 

Hivatal Járási 

Munkaügyi 

Kirendeltségéb

e való 

eljutásuk 

segítése, a 

regisztráció 

előnyeinek 

ismertetése.  

K: 2 év- A 

munkanélkülis

ég okainak 

felmérése, 

pályaorientáci

ós felmérések, 

karrier-

tanácsadás,  a  

Kirendeltséghe

z való eljutás 

segítése 

H:  5 év- A 

égi Program regisztráció 

előnyeinek 

ismertetése, a 

regisztrációban 

való 

közreműködés, 

a 

kapcsolattartás 

segítése. 

i Hivatal 

jegyzője 
munkanélkülie

k 

együttműködés

e a Munkaügyi 

Kirendeltségge

l, ezáltal 

elérhetővé 

válnak a 

különféle 

foglalkoztatási 

lehetőségek, 

pályázatok.  

H: Az 

állástalanok 

folyamatos 

regisztrációja, 

együttműködés

e, amely révén 

láthatóvá 

válnak a 

munkáltatók 

számára, 

nagyobb 

eséllyel 

kerülnek 

vissza a 

munkaerő-

piacra. 
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regisztrálatlan 

munkanélkülie

k számának 

folyamatos 

csökkentése, 

cél, hogy a 

munkaerő-

piacról 

kikerülő 

állástalan 

regisztráltassa 

magát a 

Munkaügyi 

Kirendeltségen 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

II/1. Elszegényedés 

csökkentése 
Megjelennek 

az 

elszegényedés 

jelei néhány 

családnál 

Az 

önkormányzat 

célja, hogy az 

oktatási 

intézmények 

pedagógusai, 

védőnő, 

családsegítő 

kísérjék 

figyelemmel a 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

családi 

körülményeit, 

szükség esetén 

jelzéssel 

éljenek a 

segítséget 

nyújtani tudó 

szervek felé, 

ruhagyűjtés, 

adományozáso

k 

megszervezése

, szülők 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Rászorulói kör 

meghatározása 

Forrástérkép 

készítése, 

támogatók 

bevonása 

Megvalósítás 

Monostorapáti 

község 

Önkormányzat 

polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

R:2019.12.31.  

K:2021.12.31. 

H:2023.12.31. 

Támogatói 

lista, a rossz 

anyagi 

körülmények 

között élő 

gyermekek 

számának 

csökkentése, a 

közfoglalkozta

tásban részt 

vevők 

számának 

emelkedése 

humán és 

pénzügyi 

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 
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közfoglalkozta

tásba történő 

bevonása 

tartós 

munkanélkülis

ég esetén 

1 év:   

célcsoport 

feltérképezése, 

rászorulók 

kiszűrése 

2 év: A 

rászorulók 

támogatása, 

szponzorok 

felkutatása, 

anyagi 

források 

bevonása 

3 év: A 

program 

folyamatos 

fenntartása, új 

támogatók 

bevonása, 

közfoglalkozta

tás bővítése. 

II/2. Szünidei 

programok 

szervezése 
Kevés a 

szabadidős 

lehetőség, 

nincsenek 

eszközök, 

amelyek a 

gyermekek 

szabadidős 

tevékenységét, 

tanulását 

segítik 

Szabadidős, 

szünidei 

programok 

szervezése a 

gyermekek 

részére. 

Szabadidő 

hasznos 

eltöltését, 

tanulást segítő 

eszközök 

beszerzése, 

játszótér 

fejlesztése. 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Helyzetelemzé

s elkészítése,  

Pályázati 

lehetőségek 

felkutatása, 

pályázat 

benyújtása,  

Program 

megvalósítása 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

R.2019.12.31. 

K.2021.12.31.  

H.2023.12.31. 

Gyermekek 

ellátásának 

javulása, 

fejlesztések 

megvalósulása

, pályázati 

források 

rendelkezésre 

állása, 

fenntarthatósá

g a pályázati 

előírásokban 

megjelenő 

szempontok 

Anyagi, 

humán 

erőforrások 

pályázati 

feltételek 

biztosítják 
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1 év:   

Helyzetelemzé

s, megoldási 

javaslatok 

kidolgozása 

2 év:    Anyagi 

források 

felkutatása, 

bevonása, 

programterv 

elkészítése,  

3-5 év: 

Kültéri, beltéri 

játékok, 

sporteszközök, 

tanulást segítő 

eszközök 

beszerzése, 

helyiség 

kialakítása. A 

program 

folyamatos 

működtetése, 

amennyiben az 

anyagi 

lehetőségek 

adottak 

alapján. 

II/3. A gyermekek 

mozgás 

lehetőségeine

k és 

mozgáskultúr

ájának 

fejlesztése 

A gyerekeknek 

nincsen 

lehetőségük 

változatos 

mozgás 

tevékenységek

re, ezáltal 

állóképességük 

gyenge, 

mozgáskultúrá

juk beszűkült, 

mely az 

értelmi 

képességek 

A gyermekek 

mozgás 

lehetőségeinek 

bővítése, 

mozgáskultúrá

juk fejlesztése 

R. 1 év: 

Gyermekek 

változatos 

mozgásához 

szükséges 

sporttevékenys

égek 

meghatározása 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Érintettek 

körének 

meghatározása

, 

igényfelmérés, 

támogatók, 

szponzorok 

felkutatása, 

pályázat 

benyújtása, 

sporttevékenys

égek 

megszervezése

, lebonyolítása, 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

R: 2019.12.31. 

K: 2021.12.31. 

H: 2023.12.31 

A gyermekek 

aktivitásának 

növekedése, 

részvételük a 

sporttevékenys

égekben,  

Kitartóbbak 

lesznek, egyre 

nagyobb 

erőfeszítésre, 

teljesítményre 

lesznek 

képesek 

Sikerélményt 

Humán, 

anyagi, 

technikai 

erőforrások 

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 
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fejlődésére is 

hátrányosan 

hat. 

K: 2 év:  

Eszközök, 

helyszín, 

illetve helyiség 

biztosítása 

H: 5 év: 

Rendszeres 

sportoláshoz 

szükséges 

feltételek 

biztosítása, 

folyamatos 

fenntartása 

folyamatos 

sportolásra 

ösztönzés. 

okoz számukra 

sport, 

állóképességük 

fejlődik, 

igénylik az 

újabb 

lehetőségeket.  

 

II/4. Közoktatási 

pályázati 

lehetőségek 

kihasználása 

A rossz anyagi 

körülmények 

között élő 

gyermekek 

továbbtanulása 

gondot okoz a 

szülőknek 

Cél, hogy 

minél több 

gyermek 

részesülhessen 

közép és 

felsőfokú 

képzésben. 

Figyelemmel 

kell kísérni a 

közoktatási 

pályázati 

lehetőségeket, 

csatlakozni 

tovább tanulást 

segítő 

programokhoz, 

azokat 

népszerűsíteni 

és meghirdetni 

a településen 

/Bursa 

Hungarica 

Ösztöndíjrends

zer, Arany 

János 

Tehetséggondo

zó Program/ 

1 év:   pályázat 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 
 

Emelkedik a 

hátrányos 

helyzetű 

családban élő 

tanulók száma, 

a támogatottak 

iskolalátogatás

i 

igazolvánnyal 

igazolják 

tanulmányaik 

folytatását. 

Fenntarthatósá

got a pályázati 

kiírás 

biztosítja. 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

2019. 09. 30. 

és folyamatos  

Emelkedik a 

hátrányos 

helyzetű 

családban élő 

tanulók száma, 

a támogatottak 

iskolalátogatás

i 

igazolvánnyal 

igazolják 

tanulmányaik 

folytatását. 

Fenntarthatósá

got a pályázati 

kiírás 

biztosítja.  

Anyagi, 

humán 

erőforrások 

Csatlakozási 

szerződés 
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figyelés, 

programhoz 

való 

csatlakozás 

2 év:   

közoktatási 

pályázatokon 

résztvevők 

számának 

növelése  

3-5 év: 

hátrányos 

helyzetű 

családokban 

élő tanulók 

továbbtanulási 

aránya 

növekszik 

III. A nők esélyegyenlősége 

III/1. Munkához 

való 

hozzájutás 

segítése 
A gyermekes 

anyák 

nehezebben 

találnak 

munkát, hiszen 

a gyermekek 

ellátása miatt 

nem tudnak 

annyira 

rugalmasak 

lenni, mint a 

gyermeknélkül

iek, illetve a 

férfiak. 

Információk 

közvetítése 

nők részére a 

foglalkoztatást 

segítő 

programokon 

való 

részvételre, 

közfoglalkozta

tásba történő 

bevonás. 

1év: 

Foglalkoztatási 

lehetőségek 

feltérképezése, 

munkáltatók 

bevonása 

2év: 

Munkáltatók 

részére 

adókedvezmén

y biztosítása 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Helyzetfeltárás 

elkészítése  

Információgyű

jtés, 

információ 

közvetítés 

Munkáltatók 

felmérése 

Közfoglalkozt

atás bővítése 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

R.2019.12.31.   

K.2021.12.31.  

H.2023.12.31. 

A 

programokon 

résztvevő nők 

száma 

növekszik, 

foglalkoztatott

ságuk nő. 

Forrása: Járási 

Munkaügyi 

Központ, 

pályázati 

támogatások. 

Fenntarthatósá

g a pályázati 

kiírásban 

szereplő 

szempontok 

szerint 

biztosítható 

Humán, anyagi 

erőforrás 
Munkaügyi 

Központtal 

történő 

szerződéskötés 
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3-5 év: A 

munkanélküli 

nők számának 

csökkentése 

III/2. Közösségi 

életbe való 

bevonás 

A gyermekes 

és egyedülálló 

nők nehezen 

mozdulnak ki 

otthonról, 

önértékelési 

problémáik 

jelentkeznek, 

magányosnak, 

elszigeteltnek 

érzik magukat 

Az 

önkormányzat 

célul tűzi ki a 

nők minél 

nagyobb 

részének 

bevonását a 

helyi 

közéletben, 

melyet a 

közösségi 

munkára való 

ösztönzéssel, a 

folyamatos 

kapcsolat 

tartással 

igyekszik 

elérni.  

Információk 

közvetítése 

nők részére a 

foglalkoztatást 

segítő 

programokon 

való 

részvételre, 

közfoglalkozta

tásba történő 

bevonás. 

1év: 

információgyűj

tés, 

tájékozódás a 

nők körében 

milyen 

programokon 

vennének részt   

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Helyzetfeltárás 

elkészítése  

Információ 

gyűjtés, 

információ 

közvetítés, 

program 

szervezés, 

konkrét 

feladatok 

meghatározása 

Pozitív 

visszajelzés a 

programok 

lebonyolításáb

an való 

részvételről 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

R. 2019.12.31.   

K. 2021.12.31.  

H. 2023.12 31. 

A 

programokon 

résztvevő nők 

száma 

növekszik, 

önértékelésük 

megváltozik, 

kevesebb lesz 

a depressziós, 

magányos nő. 

Fenntarthatósá

g a pályázati 

kiírásban 

szereplő 

szempontok 

szerint 

biztosítható. 

Humán, anyagi 

erőforrás 
Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható 
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2év: 

folyamatos 

kapcsolattartás

, pontos 

feladatok 

meghatározása

, a 

rendezvényeke

n való 

aktivitásra 

törekvés 

3 év: Közös 

rendezvények 

folyamatosság

ának 

fenntartása 

III/3. A családon 

belüli erőszak 

megelőzése 

A családi, 

azon belül a 

nőket érintő 

erőszak a helyi 

adatgyűjtés 

alapján nem 

mutatható ki, 

ám a tényleges 

előfordulási 

arányuk nem 

tudható. 

Általános 

tapasztalat, 

hogy a 

családban 

felbukkanó 

erőszak nem 

kerül 

nyilvánosságra

. 

Az 

önkormányzat 

célul tűzte ki 

az előforduló 

családi erőszak 

felkutatását, a 

családi 

erőszakban 

szenvedő nők 

és 

családtagjaik 

megsegítését. 

R: 1 év - 

Tájékozódás, 

előforduló 

családi erőszak 

számának, 

gyakoriságána

k 

feltérképezése  

K: 2 év- A 

térségi 

családsegítő 

munkatárs 

segítségével 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Adatgyűjtés, 

megfelelő 

szakember 

alkalmazása 

(pszichológus, 

családsegítő, 

védőnő), 

biztonságos 

helyszín és 

anonimitás 

lehetőségének 

megteremtése, 

szükséges 

intézkedések 

megtétele 

(rendőrség, 

pszichológus, 

orvos 

bevonásával) 

Családon 

belüli erőszak 

megelőzése: a 

Jelzőrendszer 

tagjainak 

tájékoztatása a 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

 Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

R: 2019.12.31.   

K: 2021.12.31.  

H: 2023.12.31. 

A 

kezdeményezé

s célja a 

burkolt, kifelé 

nem mutatott, 

mégis romboló 

hatású nők 

elleni erőszak 

előfordulásána

k 

megakadályoz

ása. A nők 

számára 

biztonságos, 

bizalmi légkör 

kialakítása 

olyan 

helyszínen, 

ahol a 

problémái 

kezelhetővé és 

megoldhatóvá 

válnak.   

A családi 

erőszak 

Megfelelő 

helyszín 

(tanácsadó 

terem/iroda), 

szakember, 

anyagi 

erőforrás 

folyamatos 

odafigyeléssel 

biztosítható 
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fel kell tárni és 

beazonosítani 

a családon 

belüli erőszak 

előfordulását, 

megjelenési 

formáit 

Biztonságos, 

nyugodt 

környezetet és 

bizalmat kell 

biztosítani 

azon nők 

számára, akik 

a mindennapi 

életben 

megélik a 

családon belüli 

erőszakot 

H: 5 év- 

Tanácsadások 

és hatékony 

segítségnyújtás

, megelőzés, a 

rejtett 

konfliktusok 

és problémák 

feltárása 

 

különböző 

fokozatokról, 

hogy már a 

fizikai 

bántalmazás 

előtt be 

tudjanak 

avatkozni, 

áldozatsegítés, 

érzékenyítés. 

 

előfordulásána

k csökkenése, 

megszűnése. A 

jelzőrendszer 

fenntartása 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

IV/1. 

Egészségmegő

rző 

programok 

szervezése 

A célcsoportra 

jellemző 

betegségek 

gyakorisága 

(megelőzése, 

késleltetése 

Az 

önkormányzat 

célul tűzte ki 

az idősebb 

korosztály 

aktivitásának 

fenntartását, 

egészségének 

megőrzését.  

R: 1 év - 

Tájékozódás, 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Tájékozódás, 

időskorúak 

körében, 

milyen 

programokat 

látogatnának 

szívesen, 

Programok 

megszervezése

, azokon való 

aktív 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

R: 2019.12.31. 

K: 2021.12.31. 

H: 2023.12.31. 

A szervezett 

programokon, 

szűrővizsgálat

okon, 

tanácsadásoko

n résztvevők 

száma nő, az 

idősebb 

korosztály 

nagyobb 

Anyagi és 

humán 

erőforrás 

Pályázati 

támogatások 
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adatgyűjtés 

K: 2 év   

Egészségmegő

rző 

programok, 

szűrővizsgálat

ok szervezése 

H: 5 év- 

Időskorú 

korosztály 

aktivitásának 

elősegítése  

közreműködés, 

Egészség 

megőrzéssel 

kapcsolatos 

szűrővizsgálat

ok biztosítása, 

tanácsadások 

igény szerint 

figyelmet 

fordít 

egészségének 

megőrzésére, 

az egészséges 

életmódra. 

IV/2. Biztonságos 

időskor 
Az idősek több 

szempontból is 

veszélynek 

vannak kitéve, 

kiszolgáltatott 

helyzetben 

vannak a 

bűnelkövetőkk

el szemben.  A 

téli időszakban 

veszélyt jelent 

a kihűlés, 

fagyhalál, 

tűzifa hiánya.   

Az 

önkormányzat 

célul tűzte ki 

az időskorú 

lakosság 

biztonságérzet

ének 

növelését, az 

őket érintő 

veszélyforráso

k csökkentését.  

R: 1év- A 

veszélyforráso

k és az idősek 

félelmeinek, 

igényeinek, 

szükségleteine

k 

feltérképezése, 

a közbiztonság 

jelenlegi 

helyzetének 

felmérése, 

problémák és 

megoldási 

javaslatok 

kidolgozása, 

cselekvési terv 

kidolgozása 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Igényfelmérés, 

helyzetelemzés

, tájékoztatás, 

figyelemfelhív

ás a 

veszélyekre, 

cselekvési terv 

kidolgozása, 

megfelelő 

szakmai gárda 

megteremtése, 

önkéntesek 

szervezése, 

helyi civil 

szervezetek 

bevonása a 

cselekvési 

tervbe, 

folyamatos 

helyzetelemzés

, folyamatos 

kapcsolattartás 

az időskorú 

lakossággal  

 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal jegyzője 

R: 2019.12.31.  

K: 2021.12.31. 

H: 2023.12.31. 

Az idős 

korosztály 

biztonságérzet

ének javulása, 

figyelőhálózat 

kiépülése, 

Javuló 

közbiztonság, 

elégedett 

nyugdíjasok 

Anyagi és 

humán 

erőforrás 

Folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható 
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K: 3 év- 

Önkéntesek, 

szociális 

segítők 

alkalmazása, 

megelőző 

intézkedések 

H: 5 év- Jól 

működő 

figyelőhálózat 

szervezése 

önkéntesek, 

civil 

szervezetek, 

szociális 

segítők 

segítségével, 

közbiztonság 

megerősítése 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

V/1. Közintézmény

ek, 

szolgáltatások 

akadálymente

sítése 

Az 

önkormányzati 

intézmények 

épületei csak 

részben 

akadálymentes

ek. A 

mozgáskorláto

zottak részére 

megtörtént az 

akadálymentes

ítés, de az 

egyéb 

fogyatékosság

gal 

rendelkezők 

számára nincs 

biztosítva a 

tájékozódás 

lehetősége, 

A fogyatékos 

személyek 

számára 

lehetővé kell 

tenni a 

művelődési, 

kulturális, és 

más közösségi 

célú 

létesítmények 

látogatását és 

használatát. Az 

önkormányzat 

célul tűzi ki, 

hogy 

megfelelő 

pályázati 

források 

felhasználásáv

al az 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

 

Helyzetfelmér

és, 

akadálymentes

ítési terv 

kidolgozása, 

kivitelezés 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

jegyzője 

R: 2019.12.31. 

K: 2021.12.31. 

H: 2023.12.31. 

Élhetőbb 

környezet, 

település 

épületeinek 

összhangba 

rendezése a 

környezettel, 

biztonságos, 

korszerű 

épületek. Az 

akadálymentes

ítés révén a 

fogyatékkal 

élők számára a 

szolgáltatások

hoz való 

hozzáférése 

lehetővé válik. 

 

Humán és 

anyagi 

erőforrás 

Pályázati önrész 

vállalása 
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honlapon való 

tájékozódás 

akadálymentes

ítése nem 

megoldott. 

elkövetkező 5 

évben elvégzi 

a teljes 

akadálymentes

ítést, mely az 

orvosi rendelő, 

- felújítással 

egy időben - 

illetve a 

fiókgyógyszert

ár esetében 

még nem 

megoldott.  

R: 1 év - 

pályázati 

lehetőségek 

figyelése, 

pályázatok 

benyújtása 

K: 3 év – A 

pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

dokumentáció

k, engedélyek 

beszerzése, 

pályázat 

benyújtása 

H: 5 év- 

Épületek, 

honlap teljes 

akadálymentes

ítése.  

V/2. Utak, járdák 

felújítása, 

akadálymente

sítése 

Az 

önkormányzat 

belterületében 

lévő utak és 

járdák 

burkolata 

hiányos, a 

rosszabb 

A fogyatékos 

személyek 

számára 

lehetővé kell 

tenni a 

közterületek 

biztonságos 

használatát. 

EU-2020 

Stratégia 

Nemzeti 

Reform 

Program 

Kistérségi 

Esélyegyenlős

égi Program 

Helyzetfelmér

és, 

akadálymentes

ítési terv 

kidolgozása, 

kivitelezés 

Monostorapáti 

Község 

Önkormányzat 

Polgármestere 

Monostorapáti 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

R: 2019.12.31. 

K: 2021.12.31. 

H: 2023.12.31. 

Az 

akadálymentes

ítés révén a 

fogyatékkal 

élők számára 

lehetővé válik 

a biztonságos 

közlekedés. 

Humán és 

anyagi 

erőforrás 

Pályázati önrész 

vállalása 
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minőségű 

utakon a 

közlekedés 

nehezített.    

Megfelelő 

pályázati 

források 

felhasználásáv

al az 

elkövetkező 5 

évben az 

önkormányzat 

elvégzi a 

belterületi 

utak, illetve a 

már meglévő 

kiépített járda 

akadálymentes

ítését. 

R: 1 év - 

pályázati 

lehetőségek 

figyelése, 

pályázatok 

benyújtása 

K: 3 év – A 

pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

dokumentáció

k, engedélyek 

beszerzése, 

pályázat 

benyújtása 

H: 5 év- Járda 

akadálymentes

ítése. 

 jegyzője Fenntarthatósá

ga a 

pályázatban 

szereplő 

fenntarthatósá

gi szempontok 

alapján 

biztosított.  

 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

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

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
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Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 
A HEP Fórum működése: 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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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 Takács 

Lászlóné jegyző felel.:  

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

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

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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