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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, Pázmándfalu 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 

A község Győr-Moson-Sopron megye keleti részén fekszik, 

Győrtől 15 km-re, a Sokorói-dombság északkeleti részén 

helyezkedik el. A pannonhalmi kistérség része. A 

pannonhalmi kistérség Győr-Moson-Sopron megye dél-

keleti részén fekszik. Ezen kistérség jelenleg 18 

települést - Bakonygyirótot, Bakonypéterdet, 

Bakonyszentlászlót, Écset, Fenyőfőt, Győrasszonyfát, Győrságot, 

Lázit, Nyalkát, Pannonhalmát, Pázmándfalut, Ravazdot, Romándot, 

Sikátort, Tápot, Tápszentmiklóst, Tarjánpusztát, Veszprémvarsányt 

- foglalja magába. Csendes, tiszta levegőjű vidék. Pannonhalma 

város keleti szomszédja, további szomszédos települések: Győrság, 

Pér, Nyúl, Ravazd, Töltéstava és Écs községek. A 

térség északi peremén, néhány perc alatt elérhető 

távolságban húzódik az M1-es autópálya. Ez a térség 

számára nagyon jó megközelíthetőséget biztosít az 

ország többi részéről és külföldről egyaránt. A 

község a 82-es, és a 81-es főút között helyezkedik el. 

Pázmándfalu egyre inkább a győri agglomeráció 
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részévé válik. 
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Már a kelta korban lakott volt a település, ezt mutatják a földből előkerült kőszerszámok, balták, 

nyílhegyek. A római korban a falu is a Birodalom része volt ezt bizonyítják a településen talált 

ezüst és bronzérmék, római koporsók és agyagedények. A IV. század elején elvonult rómaiak után 

németek, hunok, szlávok települtek be. Honfoglalás kori leletek is előkerültek a faluban, ami azt 

mutatja, hogy a magyarok szállásközsége lehetett Pázmánd. 

A legrégibb okiratokban Paznan és Poznan néven találjuk. Nevét Géza fejedelem idején a 

Svábföldről beköltözött Hunt Poznan nemzetség utóbbi ágából nyerte. E nemzetség Zegi, vagy 

Szeghy ága még a XIII. és XIV. században is birtokolt földet Pázmándon. A falunak több gazdája 

volt, nevezetesen a győri várszolgák és udvarnokok, de megtalálhatjuk első birtokosai között a 

Szent Márton Egyházat is. Mint helységet először 1240-ben említik az Albeusféle 

birtokjegyzékben. Lakossága akkor kb. 300 fő volt. A falu népe két Pázmándot emleget, melynek 

emlékét az alsó- és felsőszer nevek őrzik. 

1252-ben a hánti káptalan bizonyságlevelében találkoztunk Pázmánd-hegy nevével, Sukoron-

Pázmánd név alatt. 1327-ben Erzsébet özv. királyné Köcski Sándornak adományoz itt birtokot, aki 
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azt 1332-ben elörökíti Magyar Pálnéra, ő pedig 1368-ban a pápóci prépostságnak adományozta. 

1437-ben már királyi vámszedőhelyként említik. A török uralom alatt elpusztult. A török elvonulása 

után azonban újjáépült. 1698-ban a vizitáló győri kanonok 320 lakost talált itt, kik szőlőműveléssel 

foglalkoztak. Ezek közül 234 kálvinista, 60 katolikus és 26 lutheránus volt. 1735-ben már 10 

félhelyes és 22 negyedhelyes telken 33 gazda élt, zsellér pedig 34.  

Az 1768. évi úrbéri szabályozás elsősorban a jobbágyok érdekeit tartotta szem előtt, s ez a falu 

életében is nagy fontosságú rendelkezés volt. Lakói ekkor szőlő- és földmunkával foglalkoztak. A 

híres pázmándi bort ismerték az apátság főurai is. Később, a századforduló táján a filoxéra a 

szőlőket elpusztította. A falu lakossága magyarokból állt, s csak a török pusztítás után telepítettek 

be a földesurak néhány szláv és német ajkú jobbágyot. Az 1848-as évek után ismét kicserélődött a 

falu. Mindenki szabad polgárként kereshette a maga boldogulását, ezért szabadon folyt a falvakba a 

ki- és beköltözés. 

A Győrbe települő gyárak munkalehetőséget biztosítottak a környék lakosságának. A faluban a ró-

mai katolikus és a református vallás terjedt el. Pázmándon a római katolikus egyház története a 

XlV. sz. idejére nyúlik vissza. Köcski Sándor idejében találkoztunk először templommal, majd plé-

bániával. 1330. november 8. fontos dátum volt a pázmándi plébánia történetében. Ekkor említik 

először a plébániatemplomot, melyet a falutól nyugatra, a sági határ közelében kőből építettek, s 

kőfallal vették körül. A templom 1698-ban már romokban hever. A pázmándi plébánia felett a 

pannonhalmi főapát és a győri püspök a jogot egyaránt magának követelte. A két tulajdonos között 

a XVI. sz. elejétől a XVIII. sz. végéig tartott a per, mely végül a győri püspökség győzelmével ért 

véget. A mai templomot 1753-ban építették, tornyát pedig 1779-ben. A barokk stílusú főoltár a 

XVIII. sz. második felétől ékesíti a templomot, melyet a múlt század közepétől többször felújítot-

tak. A református egyház története a XVI. sz. derekára, a reformáció kezdetére nyúlik vissza. 1531-

ben a török feldúlta faluba visszatérő, csüggedt emberek között megjelent egy "Bálint nevű" pap, 

Enyingi Török Bálint udvari papja. Biztatására a faluban egy egyszerű templomot is építettek. A 

földesurak azonban lerombolták iskolájukkal együtt, a lelkészeket, tanítókat pedig bebörtönöztették 

és gályára hurcolták. A legfiatalabb gályarab Kocsy Csergő Bálint volt, aki később Debrecenben 

professzor, Munkácson és Pápán rektor volt, s öregkorára érkezett Pázmándfalura, ahol megírta 

gályarabsága történetét. Új tankönyveket is írt, azonban a földesurak őt is kiűzték innen. 

Pázmándfalu és Pázmándhegy neve az 1898. IV. törvénycikk alapján külön szerepel az 1900-as 

helységnévtárban. Kisközség, Pázmándfalu körjegyzőségi székhellyel. A két települést 1950. 

szeptember 6-ával Pázmándfalu néven egyesítették. 1969. július 1-jével Pázmándfalu néven és 

székhellyel Pázmándfalu községgel községi közös tanácsot szerveztek. A falu 1990 óta önálló 

önkormányzattal bíró település. A községben a villanyhálózat kiépítését 1957-ben kezdték meg, s 
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1958-ban fejezték be, elsőként a környéken. A termelőszövetkezet 1957-ben alakult. Ezt később, 

1973-ban a pázmándfalui, győrsági és töltéstavai tsz. egyesüléséből létrejött ,,Aranykalász” 

MGTSZ. váltotta fel, mely jelenleg is gazdálkodik a faluban. Kultúrotthona 1958-ban épült. Az 

orvosi rendelőt és a védőnői lakást 1963-ban adták át, 1966 óta pedig fogorvos is rendel a faluban. 

A vízmű-társulat 1974-ben alakult, és 1976-ra már az egész faluban kiépült a vezetékes vízhálózat. 

Sípályája népszerű volt, sajnos néhány éve a felvonó már nem működik. A telefonhálózat 1994 óta 

kezdett széleskörűvé válni, hasonlóan a vezetékes gázhálózathoz. Az 1994-es választások után az 

önkormányzat mellett cigány kisebbségi önkormányzat is működik. Az önkormányzathoz tartozik - 

részben önálló intézményként - az általános iskola és a napközi otthonos óvoda. 1996-ban 50 

vállalkozót regisztráltak, akik a helyi szolgáltatási és kereskedelmi alapellátást is biztosítják. Az 

egészségügyi alapellátás gyógyszertárral bővült. 1992-ben méltó emlékművet állítottak a település 

II. világháborús áldozatai tiszteletére, amely a millecentenárium alkalmából kiegészült az I. 

világháborúban hősi halált halt katonák emléktáblájával. Az új hegy- községi szabályozás beve-

zetése után 1995-ben Pázmándfalu Győrsággal közösen hegybírót választott. A község nevezetes-

sége a már említett római katolikus műemlék templom. Neves személyiség Pázmándi Horvát Endre. 

Hírnevét Árpád c. eposzával szerezte. 1830-ban az MTA tagjává választották. Itt halt meg 1839-

ben, és itt is temették el. Könyvtárát a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. 

Újkori története 

Pázmándfalut és Pázmándhegyet 1950. december 8-án egyesítették Pázmándfalu néven. 1969. 

július 1-jével Pázmándfalu községgel közösen községi közös tanácsot szerveztek. A falunak 1990-

ben lett önálló önkormányzata. 

A településen a villanyhálózat kiépítését 1957-ben kezdték meg, és 1958-ban fejezték be a 

környéken. A termelőszövetkezet is 1957-ben alakult. Ezt később a pázmándfalui, győrsági és a 

töltéstavai létrejött "Aranykalász" Mgtsz. váltotta fel, amely jelenleg is gazdálkodik a faluban. 

Kultúrotthona 1958-ban jött létre. 1963-ban orvosi rendelővel és védőnői lakással is szaporodott a 

település. 1968 óta fogorvosa is van a falunak. A vezetékes víz 1976-ra jutott el a község minden 

lakásába. Sípályája népszerű. 1994-től kiépült a vezetékes gázhálózat, valamint a telefonhálózat. 

A községnek 1994-től cigány kisebbségi önkormányzata van. 1995-ben Győrsággal együtt 

Pázmándfalu hegybírót is választott. 

Értékeink, küldetésünk 
 
Az önkormányzat céljaként tűzi ki az esélyegyenlőséggel érintett célcsoportok számára az 
esélyegyenlőség biztosítását. 
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Pázmándfalu település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
• a diszkriminációmentességet,  
• szegregációmentességet, 
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket.  

 
 
A 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. 
Célunk, hogy Pázmándfalu olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos 
megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden 
lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés 
az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. A Program kiemelt figyelmet 
fordít A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló Kormányrendelet 
alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a gyermekek, a 
nők, a mélyszegénységben élők és romák, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetére. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

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

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

törvény) 
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

előírásaira. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben 
felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti 
Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” 
Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Pázmándfalu Község Önkormányzata 2013. októberében megalkotta az Ebktv. által előírt, hatályos 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot (továbbiakban: HEP). A HEP öt évre szól, melyet szükség 
esetén két évente az önkormányzat felülvizsgál. 
A HEP a helyi 3/2012.(II.22.) Szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletével összhangban áll. 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 
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Pázmándfalu Község Önkormányzatának költségvetési koncepciójában minden évben elkülönítésre 
kerül bizonyos összeg szociális segélyekre, ezen belül is átmeneti segélyekre, melyekről a 
képviselő-testület dönt. A képviselő-testület figyelmet fordít a szociálisan rászoruló családok 
helyzetére, melyhez segítséget nyújt a családgondozóval való együttműködés is. Ezen kívül a 
költségvetési koncepció külön tartalmazza az évente megrendezett idősek napja rendezvényünk 
költségeit. 
A község településrendezési terve tartalmazza a közintézmények akadálymentesítési 
kötelezettségét, melynek az Önkormányzat maradéktalanul eleget tesz, valamint a község széles 
járdái biztosítják a zavartalan közlekedést a fogyatékkal élők számára. 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Pázmándfalu Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja összhangban áll a 
Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás programjával. A Kistérségi Társulással együttműködve 
biztosítja községünk a családsegítő szolgálat működését, a szociális étkeztetés biztosítását, a 
gyermekvédelem, a házi segítségnyújtás biztosítását. 
 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és 
nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 



 10 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen kevés számban élnek mélyszegénységben élők, akik számára a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 
értelmében az önkormányzat tevékenyen részt vesz az elhelyezkedésük segítésében. 
Több évre visszamenően részt vesz az önkormányzat az országos közmunka programban, illetve a 
Ravazdi Erdészet, illetve a Bakonyér-Pannon-Víz program keretein belül támogatjuk a 
munkanélküliek elhelyezkedését, ezzel is segítendő a mélyszegénység állapotából való kilábalást. 
Emellett a 1993. évi III.törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 
szerint biztosítjuk a szociális ellátások egyes formáit, a jogosultsági feltételeknek megfelelően, mint 
lakásfenntartási támogatást, gyermekvédelmi kedvezményt, esetlegesen átmeneti segélyt. 
 
 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 
rendszereiből. 
Az inaktív emberek átlagosan harmada alacsony iskolai végzettségű. 
 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
Az önkormányzat igyekszik támogatni a közmunkaprogramban való részvétellel, illetve a 
munkaügyi központtal való együttműködéssel a munkanélküliek munkaerő piaci integrációját. A 
KSH adatai alapján a községben a munkanélküliség mindössze 6,5%, mely országos viszonylatban 
jónak mondható. 
 

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 321 340 661 12 3,7% 12 3,5% 24 3,6% 

2009 333 347 680 19 5,7% 28 8,1% 47 6,9% 

2010 334 349 683 13 3,9% 18 5,2% 31 4,5% 

2011 341 350 691 28 8,2% 17 4,9% 45 6,5% 

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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    2008 2009 2010 2011 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 24 47 34 45 

fő 3 5 2 1 
20 éves és fiatalabb 

% 12,5% 10,6% 5,9% 2,2% 

fő 3 4 8 6 
21-25 év  

% 12,5% 8,5% 23,5% 13,3% 

fő 3 6 4 8 
26-30 év 

% 12,5% 12,8% 11,8% 17,8% 

fő 1 4 4 2 
31-35 év 

% 4,2% 8,5% 11,8% 4,4% 

fő 5 11 3 9 
36-40 év 

% 20,8% 23,4% 8,8% 20,0% 

fő 7 6 5 7 
41-45 év 

% 29,2% 12,8% 14,7% 15,6% 

fő 2 5 2 3 
46-50 év 

% 8,3% 10,6% 5,9% 6,7% 

fő 0 5 3 4 
51-55 év 

% 0,0% 10,6% 8,8% 8,9% 

fő 0 1 3 4 
56-60 év 

% 0,0% 2,1% 8,8% 8,9% 

fő 0 0 0 1 
61 év felett 

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

 
 
Az elmúlt években a településen csökkent a munkanélküliek száma. Mind országos, mind pedig 
helyi viszonylatban a munkanélküliség alacsony. 
Az álláskereső nők és férfiak száma közel ugyanannyi, jelentős különbségek nem mutatkoznak. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek1 foglalkoztatottsága 
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A grafikonból jól kivehető, hogy a 8 általános végzettségűek száma némi csökkenés után úrja 
jelentősebb lett. Az önkormányzat továbbra is tartja a kapcsolatot az illetékes munkaügyi 
központokkal és amennyiben van továbbtanulási, vagy bármilyen tanfolyam lehetőség, arról 
tájékoztatja a lakosságot. 

 
c) közfoglalkoztatás 

 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

2010   

2011   

2012   
 
 
 
A közfoglalkoztatottak száma az utóbbi évben nőtt a településen. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 

                                                           
1
 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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A település Győr vonzáskörzetében, attól 15 km-re található, annak agglomerációs és társadalmi 
szomszédságában, melynek köszönhetően a nagyváros pozitív szívóhatása érvényesül, különös 
tekintettel az AUDI Hungária Motor Kft-re. 
A községben a vállalkozások száma az utóbbi években nőtt, a vendéglátóhelyek száma és a 
kiskereskedelmi üzletek száma nem változott. 
 
A közlekedés Győrbe autóbusszal megoldható, munkanapokon 18 autóbuszjárat indul Győrbe. A 
járatsűrűség megfelel a munkába járók igényeinek, az nem akadályozza a vidéken történő 
munkavégzést. 
 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
Kis település lévén ezt nem tudjuk megoldani, de helyben a családsegítő szolgálat tájékoztatást ad a 
lehetőségekről, illetve a munkaügyi központtal tartjuk a kapcsolatot, hogy az álláslehetőségekről 
tájékoztathassuk a lakosságot. 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 
 
Pázmándfalu kis település, ennek ellenére igyekszünk a munkanélküliek elhelyezkedését segíteni, 
melyhez az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) épületében szervezett programok, 
tájékoztatók is hozzájárulnak. 
 

g) mélyszegénységben élők és romák2 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
 
Településünkön roma lakosság nem jellemző. A saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatás a képesítés hiánya miatt nem lehetséges, de a közfoglalkoztatás keretében figyelünk a 
mélyszegénységben élők foglalkoztatására. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Településünkön nincs adat arról, hogy a foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetés lenne. 
 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 
A grafikonon is jól látható, hogy a településen a segélyezettek száma nagyon alacsony, mely 
köszönhető annak is, hogy alacsony a munkanélküliek, illetve a mélyszegénységben élők száma. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 

egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 

amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő  
támogatásban részesülők száma 
 
 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) év 

fő 15-64 évesek %-ában fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 2 0,3 0 0 

2009 5 0,7 11 23,4 

2010 6 0,8 9 13,17 

2011 14 2 1 0,14 
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A támogatottak száma az előző évekhez növekedést mutat. 
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A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is 
módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó 3/2012.(II.22.) Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletébe épített be. 
 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
A településen a lakásállomány állandóságot mutat, elégtelen körülményű ingatlan a községben nem 
található. Az összes lakásállomány 383. 
A későbbiekben új utca nyitásával a lakásszámok növekedésére számítunk. 
 
 
Lakásállomány 
 
 

év 
összes 

lakásállomány (db) 

    

2008 371 

2009 378 

2010 379 

2011 383 

2012   

 
 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az utóbbi években növekedett. 
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 22   

2009 20   
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2010 15   

2011 15   
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a) bérlakás-állomány 
 
Bérlakás a községben nem található. 
 

b) szociális lakhatás 
 
Szociális lakás a községben nem található. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
Pázmándfalun lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található.  
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
 
Megállapítható, hogy Pázmándfalun a lakások jelentős része felújításra szorul. Ezen felül az utak 

javítása is szükséges, beleértve a közutakat, és a helyi járda útvonalakat is. Az infrastruktúra 

fejlesztése szorosan összekapcsolódik a foglalkoztatással is, hiszen, távolabbi cél, hogy a főutak is 

javításra kerüljenek vadriasztóval ellátva, egészen Győrig, ami elősegítené az ingázást.  

 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
A településen a normatív lakásfenntartási támogatáson kívül nincs egyéb lakhatást segítő támogatás. 
 

f) eladósodottság 
 
Pontos adatunk a lakosság körében felvett hitelekről nincs. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 
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Pázmándfalu nem rendelkezik ilyen ingatlanokkal. 
 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
A településen szegregátum nem található 
 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya, stb.) 
 
A településen szegregátum nem található 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 

A településen szegregátum nem található 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 
Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

Házi 
gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok 
száma 

2008 0 1 0 

2009 0 1 0 
2010 0 1 0 
2011 0 1 0 
2012 0 1 0 

 
A településen egy háziorvosi szolgáltatás működik. 
 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 5 

2009 33 

2010 38 

2011 18 

2012   

 
 
Közgyógyellátásban részesülők száma az elmúlt években 7-10 fő közé esett. 
 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 4 

2009 2 
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2010 3 

2011 3 

2012   

 
 
Ápolási díjban részesítettek száma az utóbbi két év során csökkenő tendenciát mutat. 
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
 
A településen rendszeresen vannak szűrővizsgálatok, évente egy alkalommal tüdőszűrés, a védőnő 
közreműködésével folyamatosan igénybe vehető méhnyak szűrés, évente egy alkalommal pedig 
véradás. 
 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Az asztmában és légúti betegségben szenvedők számára az óvoda épületében sószoba áll 
rendelkezésre. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
A közétkeztetés során igyekszünk sok gyümölcsöt biztosítani az ellátottak számára, valamint a 
szerződött fél köteles az étkeztetés során az egészséges táplálkozás szempontjait figyelembe venni.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
 
A fiatalok többsége futballozik, vagy a helyi lövészklub tagja. A faluban található konditerem is, ez 

azonban nem élvez nagy népszerűséget. A térség adottságai kedveznek a szabadidős 

sporttevékenységeknek, a különböző lovas sportok, bicikli, és a túrázás kedvelt tevékenységek. 

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Szociális intézmény, idősek otthona, lakóotthon, egyéb speciális szociális intézmény a településen 
nincs. 
 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
 
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 
 

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

 
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 
célcsoporthoz tartozókat. 
A szociális étkeztetés kapcsán az arra szociálisan rászorulók részére kedvezményes étkeztetést 
biztosít a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
 

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

A községre etnikai konfliktusok nem jellemzőek, a közösségi együttélés kis település lévén 
alapvetően problémamentes. 
 

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

A településen jellemző az összefogás, az önkéntes munka, az adományozás.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A lakossági adósságállomány és annak 
újratermelődése. 

A lakosság körében szervezett előadások, 
melyek felhívják a figyelmet a hitelek esetleges 
negatív következményeire. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden 
gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek. 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 
nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás 
gyermek térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak. Ehhez tevődik 
hozzá az önkormányzati támogatás.   
 
 
A településen védelembe vett gyermek az elmúlt években nem volt, jelenleg sincs. 
 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 520 494 1014 51% 49% 

0-2 évesek     23     

0-14 éves 88 88 176 50% 50% 

15-17 éves 18 21 39 46% 54% 

 
 
 
A 0-17 évesek a lakosság 20,3%-át teszik ki. 
 
A községben évente az utóbbi évek adatait tekintve átlagosan 9-10 gyermek születik. 
 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi 
rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző 
tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton 
keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok 
együttműködésén alapul. Községünkben a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív 
gyermekvédelem az óvodai intézményben jelen van, valamint családsegítő bevonásával oldható 
meg. 
 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   
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Veszélyeztetett gyermek jelenleg nincs a településen, 28 gyermek számít hátrányos helyzetűnek, 
őket az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesíti. Halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek szintén nincs a községben. 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 

gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 57       0 

2009 85       0 

2010 74       0 

2011 68       0 

2012           

 
 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a válság hatására nőtt, átlagosan 
kb. 65-75 főt érint.. 
 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
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A településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény van. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
A településen nem él magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A településen nincsenek szegregátumok. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
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Védőnői álláshelyek (db)
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A védőnői tevékenységet egy fő védőnő látja el a településen, a rá 

jutó gyermekek száma az utóbbi években … fő között mozgott. 

 

Védőnői álláshelyek száma 

Év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1  
2009 1  
2010 1  
2011 1  
2012 1  

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
Gyermekorvosi ellátás Pannonhalmán, illetve Győrben érhető el, melynek elérését falugondnoki 
szolgáltatással segítjük. Gyermekorvosi praxis jelenleg nincs a településen. 
 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
Az óvodában és az általános iskolában elvégezhető fejlesztések helyben történnek. Egyébként 
társulási formában és megyei szinten biztosított. 
 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
 

Társulási formában biztosított (Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás),- helyi ügyintézővel. 
 

e) gyermekvédelem 
 

Társulási formában biztosított (Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás),- helyi ügyintézővel. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
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Az önkormányzat Szociális rendelete alapján a polgármester, jegyző azonnali segítséget tud 
nyújtani. 
 

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

Labdarúgó pályás sporttelep sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított. Emellett a 
civil szervezetek által működtetett néptánccsoportok tevékenységében való részvétel szintén 
biztosított. 
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
 
A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyen tankönyvi ellátásban részesülnek.  
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem releváns 

  

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

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
A településen helyben az óvodai ellátást és az általános iskola 1-4. évfolyamát lehet igénybe venni. 
A tanulók a környező városok középiskoláit preferálják, a középiskolát elvégzők jellemzően 
felsőfokú képzésben folytatják tanulmányaikat. A legközelebbi középiskolák Győrben működnek. 
Ezeknek az iskoláknak magas a kihasználtsága, hiszen megyei középiskolának tekinthetők. A 
középiskolák közül az alábbiakban néhány megnevezésre kerül: Jedlik Ányos Gépipari és 
Informatikai Középiskola,  
Krúdy Gyula Gimnázium,  Révai Miklós Gimnázium,  Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási 
Nyelvű Szakközépiskola, Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola stb.  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  

Hány településről járnak be a gyermekek  

Óvodai férőhelyek száma  

Óvodai csoportok száma  

Az óvoda nyitvatartási ideje:  

A nyári óvoda-bezárás időtartama:  

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 
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Óvodapedagógusok száma   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma   

Gyógypedagógusok létszáma   

Dajka/gondozónő   

Kisegítő személyzet   

 
 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 44 1 50 1 36 0 

2009 39 1 50 1 33 0 

2010 36 1 50 1 27 0 

2011 29 1 50 1 25 0 

2012             

 
 
 
Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Összesen 

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma        

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma        

az intézménybe beíratott, 20%-
ot meghaladóan hiányzott 
gyermekek száma (az adott 
évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

      

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma       

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 
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Általános iskolában tanuló száma 
Általános 
iskola 1-4 

évfolyamon 
tanulók 
száma 

Általános 
iskola 5-8 

évfolyamon 
tanulók 
száma 

általános 
iskolások 

száma 
napközis tanulók száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 32 0 32 22 68,8 % 

2011/2012 27 0 27 17 63,0 % 

2012/2013     % 

 
Általános iskolások adatai (el- és bejárás) 

 2009/2010. 
tanév 

2010/2011. 
tanév 

2011/2012. 
tanév 

2012/2013. 
tanév 

Általános iskolások száma     

Más településről bejáró     

HH gyerekek száma     

HHH gyerekek száma 
(a hh gyerekek számából) 

    

 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

tanév 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 2 0 2 0 0 0 2 

2011/2012 2 0 2 0 0 0 2 

2012/2013     0     0   

 
 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 

Az óvoda a jogszabályi előírások betartása mellett a feladatellátást biztosítja. 
 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Pázmándfalu, Nyalka és Táp községek óvodai társulásban alkalmaznak gyógypedagógust. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Nem releváns 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
A településen jelenleg nincs iskola. 
 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, tanulmányi versenyeken való részvételének 
biztosítása. 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek 
figyelemmel kísérése óvodai, iskolai 

gyermekvédelmi felelős által.  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 348 321 336 309 12 12 

2009 347 333 319 314 28 19 

2010 349 341 331 328 18 13 

2011 350 341 333 313 17 28 
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Munkavállalási korúak száma (fő)
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

A munkanélküli nők százalékos aránya közel ugyanannyi, mint a munkanélküli férfiaké. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Jelenleg nem működik a településen foglalkozást segítő és képzési program.  
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
Közfoglalkoztatásban való részvétel. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
Bérkülönbség nem ismert. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
Az óvodai férőhelyek száma …, az elmúlt években helyhiány miatt elutasított gyermek nem volt. 

 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 
nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 
kitöltésében. 

 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 41 41 

2009 1 35 35 

2010 1 30 30 

2011 1 33 33 

 

Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a 
védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre többen 
tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. Településünkön a családon belüli 
erőszak nem jellemző. 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
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Megyei szinten biztosított. 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 
erősítésére. Önkormányzati képviselők fele nő. Az önkormányzat az általa működtetett könyvtárban 
szintén női alkalmazott foglalkoztat.  
 
Megállapítható, hogy a községben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult 
volna. 
 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
A nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint 
a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. 
Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még 
ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a 
szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
 
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 
programokkal lehet enyhíteni. 
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 
magányosnak érzi magát. Az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és 
fellép a félelem a „más”- tól. Az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének 
terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. Erre 
kiváló lehetőséget nyújt a településen működő IKSZT, annak programjai. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 
szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok felújítása, majd 
szinten tartása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 
házasok, és növekszik az özvegyek aránya.  
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 
Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a 
dementia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 
70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia. 
 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 98 150 248 

2009 102 153 255 

2010 99 146 245 

2011 101 142 243 
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A lakosság 30%-a, legstabilabb jövedelemmel rendelkező réteg. Számarányuk minimálisan 
csökkent az elmúlt 5 évben.  
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

A településen nem jellemző idősek nyugdíjas korúak foglalkoztatottsága. 
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 

 A településen működik idősek klubja, melyhez az önkormányzat térítésmentesen biztosít 
helyiséget. Az önkormányzat minden évben egy alkalommal idősek napi rendezvényt szervez. Több 
idős részt vesz az egyházközség programjainak szervezésében.  
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A településen a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nincs adat. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 
 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

Körzeti orvosi ellátáson és a Családsegítő szolgálaton keresztül biztosított 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér rendezvényei nyitottak, folyamatos programokat 
biztosítunk az idősek számára is. 
 

c) idősek informatikai jártassága 
 

Egy részük jártas a korábbi munkahelyi tevékenységének köszönhetően, azonban közösen is 
ismerkedhetnek a számítógép használatával az IKSZT épületében működő teleházban. 

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

Közös kirándulások, színházlátogatások szervezésével, illetve a helyben zajló programokkal, 
előadásokkal igyekszünk az idősek igényeit kielégíteni.  

 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
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Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
 

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

A fogyatékkal élők száma elenyésző a lakosságszámhoz viszonyítva. (…. fő) 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Településünkön nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 

Szükség esetén településünkön biztosított a házi segítségnyújtás. A közintézményekben való 
ügyintézést az középületek (óvoda, hivatal, orvosi rendelő) jelenleg még csak részleges 
akadálymentesítettsége biztosítja. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
Nyilvántartott adattal az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők (2012. évben … fő), valamint 
súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén (2012. évben … fő), részesülőkre vonatkozóan 
rendelkezünk. Többletellátásként mozgáskorlátozotti támogatás kerülhet megállapításra. 
 

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

 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
Az orvosi rendelő komplex akadálymentes, a többi épület csak részlegesen. 
A polgármesteri hivatal rendelkezik mozgáskorlátozottak részére rámpával. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
 
Az IKSZT épülete teljes mértékben akadálymentesített és rendelkezik mozgáskorlátozott mosdóval. 
A polgármesteri hivatal mozgáskorlátozottak részére akadálymentesen megközelíthető. Az 
önkormányzat tulajdonában ezen kívül más épület jelenleg nincs. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
A faluközpontban lévő, nemrégiben felújított park akadálymentesített, a járdák felújítása során 
pedig figyelemmel leszünk az akadálymentesítés iránt. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
A település óvodájában heti rendszerességgel logopédus és gyógypedagógus foglalkozik a 
gyermekekkel, az önkormányzat illetékességi területén nincs fogyatékosok nappali intézménye. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Nincs pozitív diszkrimináció a fogyatékosokkal szemben.  
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-

os. 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. Az 
akadálymentesítés helyi tervezése, ehhez 

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

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
 
 
 
 
 

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

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

 
Pázmándfalu Önkormányzata Nyalka és Táp községekkel közösen létrehozta az óvodai társulást 
2013. januárjában, valamint ezen társulás biztosítja a szociális étkeztetést is.  
Emellett az Önkormányzat a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, mely a családsegítő 
szolgálat, valamint a gyermekvédelmi szolgálatért, a szociális étkeztetésért és a családi napköziért 
felel.  
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
 
 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
Jelenleg a településen for-profit szervezet nem érintett az esélyegyenlőségi feladatok ellátásával. 
 
 
 

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 helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. 
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A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség 
folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 
ellenőrzése. 
 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 
A település honlapján az anyag előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatást adunk és észrevételi 
lehetőséget biztosítunk.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 
és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 
meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 
felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A lakossági adósságállomány és annak 
újratermelődése. 
 

A lakosság körében szervezett 
előadások, melyek felhívják a figyelmet 
a hitelek esetleges negatív 
következményeire. 

Gyermekek 
Átlagban csökken a gyermekek 
életszínvonala 

Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek 
figyelemmel kísérése gyermekvédelmi 
munkatárs által. 

Idősek 
Magas az egyedül élők aránya. 
 

Az aktivitást és a függetlenséget 
megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése. 

Nők 
A magányérzet kialakulásával nemcsak 
az anya mentális állapota lehet rosszabb, 
családi konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, 
igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok felújítása, 
majd szinten tartása. 

Fogyatékkal 
élők 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet 
aránya nem 100 %-os. 
 

Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése, információs 
és kommunikációs akadályok 
megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 
Az akadálymentesítés helyi tervezése, 
ehhez pénzforrások felkutatása. 
 

 

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 

A lakosság körében szervezett 
előadások, melyek felhívják a figyelmet 
a hitelek esetleges negatív 
következményeire. 

Pénzügyi tanácsadó iroda bevonása 
Polgármester 
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Gyermekek 
Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek 
figyelemmel kísérése gyermekvédelmi 
munkatárs által. 

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 
családsegítő munkatársa 
Önkormányzat szociális ügyintézője 
Védőnő 
Óvónők 

Idősek 
Az aktivitást és a függetlenséget 
megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése. 

Civil szervezetek 
Polgármester 
IKSZT munkatárs 

Nők 

Szabadidős programok szervezése, 
igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok felújítása, 
majd szinten tartása. 

Polgármester 
Civil szervezetek 
IKSZT munkatárs 

Fogyatékkal 
élők 

Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése, információs 
és kommunikációs akadályok 
megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 
Az akadálymentesítés helyi tervezése, 
ehhez pénzforrások felkutatása. 

Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás 
Polgármester 
Jegyző 

 
 

Jövőképünk 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 
biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, 
• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 
• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. csoport: Mélyszegénységben élők 

Intézkedés címe: A lakosság tájékozottságának biztosítása az adósságállomány 
csökkentése érdekében. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A lakossági adósságállomány és annak újratermelődése. 

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

A túlköltekezésre való figyelemfelhívás, ezáltal a meggondolatlanul felvett 
kölcsönök számának folyamatos csökkentése a lakosság körében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az igény felmérése a lakosság körében. Lakosság tájékoztatása, pénzügyi 
tanácsadó, tervező bevonásával a család bevételének ésszerű beosztása. 
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Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, Polgármester, IKSZT munkatárs 

Partnerek Tanácsadó cégek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Az igény felmérése után folyamatos. 

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

Az eddig generált probléma nem oldódik meg egyik napról a másikra, 
azonban a tájékoztatással, tanácsadással elejét vehetjük újabb ésszerűtlen 
túlköltekezésnek. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A lakosság körében felmerülő érdektelenség. Figyelemfelkeltő cikkek a 
helyi újságban, melyek segítenek elfogadni a segítő szándékot. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati pénz, támogatás. 

 
 

2. csoport: Gyermekek 

Intézkedés címe: A gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala 

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

Ne növekedjen a gyermekek közti életszínvonal-különbség. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekvédelmi felelős, családsegítő. 

Partnerek Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Felmérés tanévkezdéskor és a második félév megkezdésekor. 

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

Évente összegző elemzés készítése. Az átlag alatti életszínvonalú 
gyermekek számának csökkenése. Az önkormányzat az éves 
költségvetésében, az éves elemzés alapján biztosítja a segélykeretet. 
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valamint 
fenntarthatósága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő adatgyűjtés, következtetés levonás. A hivatal 
esélyegyenlőségi munkatársa készíti fel az érintetteket. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzat költségvetése. 

 
3. csoport: Nők 

Intézkedés címe: „Nő az esély” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet 
rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet. 

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

A munkaerőpiacról átmenetileg otthon maradó nők magányérzetének 
csökkentése, mentális állapotának javítása, segítve ezzel őket a későbbi 
munkaerőpiacra történő visszatérésben. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti bővítése. Képzések, 
átképzések szervezése IKSZT-n belül. 
Zöldterületek, közparkok felújítása, majd szinten tartása. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, Polgármester, Civil szervezetek, IKSZT munkatárs 

Partnerek Civil szervezetek, Pályázatot kiíró szervezetek, Munkaügyi Központ, stb. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Pályázatfigyelés folyamatosan, folyamatos együttműködés a civil 
szervezetekkel. 

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

A programokon résztvevők számának mérése. A nők munkaerő piacra 
történő visszatérésének figyelemmel kísérése. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kevés számú érdeklődő, az érintettek elzárkózása. Folyamatos 
programszervezés, majd annak nyilvánosságra hozatala különböző 
fórumokon. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati források, képzési támogatások. 

 
4. csoport: Idősek 

Intézkedés címe: Figyeljünk az idősekre! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas az egyedül élők aránya. 
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A társukat elvesztett idősek felkarolása, számukra tartalmas programok 
biztosítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármesteri Hivatal, Polgármester, Civil szervezetek, IKSZT munkatárs 

Partnerek Civil szervezetek, Pályázatot kiíró szervezetek, stb. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Folyamatos. 

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

A programokon résztvevők számának mérése, elégedettség mérés, 
visszajelzések dokumentálása. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kevés számú érdeklődő, az érintettek elzárkózása. Folyamatos 
programszervezés, majd annak nyilvánosságra hozatala különböző 
fórumokon. 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati források 

 
5. csoport: Fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: Középületek akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. 
 

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

Középületek komplex akadálymentesítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázatfigyelés. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Jegyző 
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Partnerek 
Pályázatot kiíró szervezetek, térségi mozgáskorlátozotti szervezet és a 
vakok egyesülete. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Pályázatfigyelés folyamatosan. Pályázat elnyerése esetén az 
akadálymentesítés egy éven belül való elvégzése. 

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

Komplex akadálymentesített épületek száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Ha nem jelenik meg pályázat 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati önerő, pályázati támogatás. 
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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 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél:  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 A lakosság 
tájékozottságának 
biztosítása az 
adósságállomány 
csökkentése 
érdekében. 

A túlköltekezésre 
való 
figyelemfelhívás, 
ezáltal a 
meggondolatlanul 
felvett kölcsönök 
számának folyamatos 
csökkentése a 
lakosság körében. 

Rövid távú cél: Az 
eladósodottság 
felmérése a lakosság 
körében.  

Középtávú cél: A 
túlköltekezésre való 
figyelemfelhívás, 
ezáltal a 
meggondolatlanul 
felvett kölcsönök 
számának folyamatos 
csökkentése a 
lakosság körében. 
Hosszú távú cél: A 
lakosság 
adósságállományána
k figyelemmel 
kísérése, további 
folyamatos 
tájékoztatás, 
segítségnyújtás. 

Nincs Az igény felmérése a 
lakosság körében. 
Lakosság 
tájékoztatása, 
pénzügyi tanácsadó, 
tervező bevonásával 
a család bevételének 
ésszerű beosztása. A 
túlköltekezésre való 
figyelemfelhívás, 
ezáltal a 
meggondolatlanul 
felvett kölcsönök 
számának folyamatos 
csökkentése a 
lakosság körében. 

Polgármesteri 
Hivatal, 
Polgármester, IKSZT 
munkatárs 

2015.12.31. Az eddig generált 
probléma nem 
oldódik meg egyik 
napról a másikra, 
azonban a 
tájékoztatással, 
tanácsadással elejét 
vehetjük újabb 
ésszerűtlen 
túlköltekezésnek. 

Pályázati pénz, 
támogatás. 

Az eddig generált 
probléma nem 
oldódik meg egyik 
napról a másikra, 
azonban a 
tájékoztatással, 
tanácsadással elejét 
vehetjük újabb 
ésszerűtlen 
túlköltekezésnek. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A gyermekek 
életszínvonalának 
figyelemmel 
kísérése 

A gyermekek 
életszínvonalának 
figyelemmel 
kísérése, mivel 
átlagban csökken a 
gyermekek 
életszínvonala 

Rövid távú cél: A 
családsegítő 
munkatárssal való 
egyeztetés. 

Középtávú cél: 
Támogatások és 
egyéb segítség 
nyújtásával elérni, 
hogy ne növekedjen 
a gyermekek közti 
életszínvonal-
különbség.  

Hosszú távú cél: 
Családsegítővel való 
folyamatos 
együttműködés. 

3/2012 (II.22.) 
Szociális rendelet 

A gyermekek 
életszínvonalának 
figyelemmel kísérése 

Gyermekvédelmi 
felelős, családsegítő. 

2018.12.31. Évente összegző 
elemzés készítése. 
Az átlag alatti 
életszínvonalú 
gyermekek számának 
csökkenése. Az 
önkormányzat az 
éves 
költségvetésében, az 
éves elemzés alapján 
biztosítja a 
segélykeretet. 

Önkormányzat 
költségvetése. 

Az önkormányzat az 
éves 
költségvetésében, az 
éves elemzés alapján 
biztosítja a 
segélykeretet. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nő az esély. A magányérzet 
kialakulásával 
nemcsak az anya 
mentális állapota 

Rövid távú cél: 
Igényfelmérés a 
lakosság körében. 

Középtávú cél: A 

Nincs. Szabadidős 
programok 
szervezése, igény 
szerinti bővítése. 

Polgármester 2018.12.31. A programokon 
résztvevők számának 
mérése. A nők 
munkaerő piacra 

Pályázati források, 
képzési támogatások. 

A programokon 
résztvevők számának 
mérése. A nők 
munkaerő piacra 
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lehet rosszabb, 
családi 
konfliktusokhoz is 
vezethet. 

munkaerőpiacról 
átmenetileg otthon 
maradó nők 
magányérzetének 
csökkentése, mentális 
állapotának javítása, 
segítve ezzel őket a 
későbbi 
munkaerőpiacra 
történő 
visszatérésben. 
Hosszú távú cél: 
Folyamatos 
segítségnyújtás igény 
szerint. 

Képzések, 
átképzések 
szervezése IKSZT-n 
belül. 

Zöldterületek, 
közparkok felújítása, 
majd szinten tartása. 

történő 
visszatérésének 
figyelemmel 
kísérése. 

történő 
visszatérésének 
figyelemmel 
kísérése. 

 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Figyeljünk az 
idősekre! 

Az idősek körében 
magas az egyedül 
élők aránya. Az 
intézkedés lényege a 
társukat elvesztett 
idősek felkarolása, 
számukra tartalmas 
programok 
biztosítása. 

Rövid távú cél: 
Felmérni a lakosság 
körében az érintettek 
számát.  

Középtávú cél: A 
társukat elvesztett 
idősek felkarolása, 
számukra tartalmas 
programok 
biztosítása.  

Hosszú távú cél: 
Folyamatos 
programszervezés. 

Nincs. Az aktivitást és a 
függetlenséget 
megőrző programok, 
szolgáltatások 
szervezése. 

Polgármester 2018.12.31. A programokon 
résztvevők számának 
mérése, elégedettség 
mérés, visszajelzések 
dokumentálása. 

Pályázati források A programokon 
résztvevők számának 
mérése, elégedettség 
mérés, visszajelzések 
dokumentálása. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Középületek 
akadálymentesítése 

Közszolgáltatásokho
z, kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os, ezért 
az önkormányzat 
folyamatosan keresi a 
pályázati 
lehetőségeket, hogy 
ezen hiányosságokat 
pótolja. 

Rövid távú cél: 
Pályázati források 
felkutatása. 

Középtávú cél: 
Pályázatfigyelés, 
középületek komplex 
akadálymentesítése. 
Hosszú távú cél: 
Pályázatfigyelés, 
középületek komplex 
akadálymentesítése. 

Nincs. Közszolgáltatásokho
z, kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
biztosítása a 
mozgáskorlátozottak 
számára komplex 
akadálymentesítéssel. 

Polgármester, Jegyző 2018.12.31. Komplex 
akadálymentesített 
épületek száma. 

Önkormányzati 
önerő, pályázati 
támogatás. 

A 
mozgáskorlátozottak 
számára a probléma 
megoldása 
életminőség-változást 
jelent. 

 



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 szerepelő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket, 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 
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- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése:  
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

Fogyatékkal élők - 

Polgármester, 

jegyző, kistérségi 

referens. 

Nők - Pannonhalmi 

Többcélú Kistérségi 

Társulás 

családsegítő 

referense, jegyző. 

Gyermekek - 

Védőnő, 

Pannonhalmi 

Többcélú Kistérségi 

Társulás 

gyermekvédelmi 

referense, jegyző. 

Idősek -

Polgármester, jegyző, 

civil szervezetek, házi 

segítségnyújtó, 

falugondnok, IKSZT 
munkatárs. 

Romák/ mély-

szegénységben élők - 

Védőnő, Pannonhalmi 

Többcélú Kistérségi 

Társulás 

gyermekvédelmi 

referense, jegyző. 

 

HEP Fórum  
tagjai:  

Civil szervezetek 

vezetői, polgármester, 

jegyző, védőnő, 

kistérségi referens, 

helyi esélyegyenlőségi 

referens. 
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A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 
ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről polgármester 
felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 
biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
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 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, 
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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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