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I. BEVEZETÉS 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta és elfogadta Németbánya 

Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Esélyegyenlőségi Program tartalmazza a település 

feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontok szerinti 

vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

2011. december 22. napjától hatályos 31. §-a alapján a települési önkormányzatoknak ötévente, öt 

évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadnia. A helyi esélyegyenlőségi program 

időarányos megvalósulását kétévente át kell tekintetni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az 

esetlegesen adódó új helyzetnek megfelelően módosítani kell.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. 

§ -a kimondja, hogy a 2012. november 1-jét követően meghirdetett pályázatokra vonatkozik az a 

jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai 

uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 

származó egyedi döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 

részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi 

programmal rendelkezik.  

Az esélyegyenlőség minden nemzet, minden állampolgára számára fontos érték! 

Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió és Magyarország egyik legfontosabb politikai célja. 

Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 

élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők 

számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása állami feladat.     

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, Németbánya 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, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése után bevonja 
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partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.  

1.1.A település bemutatása 

Németbánya Veszprém megyében, Pápától dél-keletre, a pápai kistérségben, az Északi-Bakonyban 

helyezkedik el. Területét keletről Bakonybél, északról Nagytevel, nyugatról Bakonyjákó, dél-

nyugatról Farkasgyepű, délről Csehbánya határolja.  

Fekvését a körben szegélyező hegyek, nyugatról szántóföldek határozzák meg, a tengerszint feletti 

300 és 360 méter magasságon terül el. A település a Bittva-patak folyása mentén, hosszan kiépülve 

jött létre. A legutóbbi években három új utcát alakítottak ki az új családok letelepedése érdekében. 

Éghajlata a bakonyi átlagnál alacsonyabb hőmérsékletű, páradús, a környező magaslatok miatt 

azonban szélvédett. Az évi középhőmérséklet 8-9 'C, a csapadék 750-800 mm. A környező hegyek 

400-500 méter magasak. A községen is áthalad az Országos Kéktúra útvonal, ami több bakonyi 

településsel is összeköti. A turisták által kedvelt kirándulóhely a Pisztrángos-tó és számos további 

turista útvonal. 

A településen átlagosan száz fő él. Lakóházainak száma 79, ebből mintegy 20 ház üdülőként 

funkcionál. Az ország egész területéről felkeresik csendje, természeti környezete és tiszta, gyógyító 

levegője miatt. 

A település múltja 

A település területén és annak határában késő bronzkori régészeti leletek igazolják, hogy a 

településen már akkor is éltek. Erre utalnak az ún. Káposztáskertek és Házi földek területekről 

előkerült szórvány leletek. Németbánya északnyugati részén az ún. Pásztorkút (Felsőerdei dűlő, 

Tuskós) területéről viszont jelentős régészeti anyag árulkodik az akkori lakott település létéről. Az 

i.e. XIII. - i.e. IX. században általában vízfolyások, forrásvidékek mellé települt a lakosság. Ez az 

itteni szárazárok mentén is így lehetett, feltehetőleg az akkor még aktív vízfolyásként működött. 

A vélt településre utalnak a nagyszámú halomsírok, tumulusok is. 1971-ben a régészeti topográfia 

készítésekor 53 halmot regisztráltak. Ez a felmérés a későbbiek során több mint egy tucattal tovább 

bővült. 1984 és 1987 között Ilon Gábor régész nagyobb területen végzett leletmentést. 9 halom és a 

kistelep 220 négyzetméterének feltárása sikerült. A jelentősebb leletek között kígyófibula, karperec, 
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bronzkarikák és huzal, díszes tűk, tőr, lándzsacsúcs bronz és bronzötvözet kerültek elő. A fémek 

mellett jelentős számú kőeszköz: buzogány, vésők, ékek, karikasorozat öntőformája, tokos 

bronzbalta öntőformája került elő. Legnagyobb mennyiségben kerámiatöredékek találhatóak: 

urnaszerű edények 4.499 db, 35 fazék, 283 csupor, 989 tál, 1.851 db. bögretöredék, 199 db. korsó 

töredék.A temető és a telep nagyságához képest túl kicsi a feltárt részek nagysága, így a további 

kutatások indokoltak. 

A római korból csupán egy fedő töredéket találtak, így jelentősebb római kori leletek hiányában 

nem lehet huzamosabb itt tartózkodásról beszélni. 

Középkori régészeti emlék nem került elő Németbánya területéről. A település legjelentősebb és 

meghatározó része az 1757-ben Kostajger Mihály által alapított üveghuta és a mellette kialakult 

település. A levéltári adatok szerint ez az üzem 1781-ig működött, jelentős termeléssel. Ebből a 

korból G.M. monogramos tégla, Lipót császár ezüst három krajcárosa, valamint Mária Terézia 

1763-ban vert pénze került elő. A falu központjában a harangláb mellett egy kutatóárokból az 

üveghuta töredékei, hulladékai, öntő- és olvasztótégelyek, rontott és ép üveggyártmányok, 

téglatöredékek, mázas kerámiák kerültek elő. Az üzem fehér és zöld táblaüveget, valamint jelentős 

számú üvegcsét, poharat, orvosságos üveget gyártott, fénykorában évi kettőszáz-ezer darabot.  

Az üzemben 6-8 szakmunkás, 1-2 hamuégető, egy kemencemester, fűtők, üvegfúvók dolgoztak. 

Mindezek mellett fakitermelők, kisegítő munkások, áruszállítók, fa- és mészégetők is 

tevékenykedtek. Több tucat munkást és több száz embert tartott el az üveghuta. A munkások és a 

családok ellátásához élelemre, építőanyagra is szükség volt. Így fejlődött a település a mai kialakult 

formájában és méretében. 

A területet 1755-től kezdték benépesíteni, és elnevezése a korok függvényében változott. Nova 

Officina Vitraria, Nova Vitraria, Neuglosshitten, Neuhütten, Neuhitten, Officina Germanica, 

Officina Germanica Vitraria. A legutóbbi elnevezés terjedt el, és a mai napig használatos: 

Deutschhütten.  Ebből a névből magyarosították a Németbánya nevet. 

Az üveghutát 1781-ben bezárták, mivel a Veszprémi Püspökség nem hosszabbította meg a 

szerződést a nagymértékű fakitermelés miatt. Az itt élőket megpróbálták kötelezni arra, hogy 

átköltözzenek Kislődre, Városlődre, de a település lakói maradtak. Az 1781-ben megkötött és 1819-

ben megújított szerződéssel a németbányaiak majorsági zsellérekké váltak. Jobbágyi 

kötelezettségeiket részben robottal, részben évente fizetendő adóval váltották meg. 



Németbánya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

6 
 

Az ezt követő korokban az itt élő lakosság növénytermesztéssel, jelentős állattartással, 

erdőgazdálkodással, vadászattal foglalkozott.  A településen a huszadik század elején 455 lakos élt. 

Két boltja, kocsmája, három kovácsműhelye, iskolája, tűzoltó szertára és strandja volt. A két 

világháború alatt kétszáz áldozata, továbbá a kitelepítés kétszáz érintettje után alig ötvenen 

maradtak a településen. Napjainkban mintegy száz fő él a településen.  

Németbánya történelmének bemutatásához hozzátartozik a nemrég (2000-ben) történt őslényleletek 

felszínre kerülése. A 85 millió éves gerinces fosszíliák között értékes, és a világon is egyedülálló 

fajok, dinoszauruszok találhatóak. A település eddig ismert legkorábbi régészeti anyaga egyben a 

település jövőjének legmeghatározóbb eleme is lehet, hiszen az őslényleletekre építve kívánja 

Németbánya turisztikai lehetőségeit és valószínűleg lakosságának megélhetését a jövőben építeni. 

Németbánya jelene 

A község látványos fejlődése a rendszerváltás óta figyelhető meg igazán. Infrastruktúrája a 

környező településekhez képest elmaradott. Vezetékes gáz és szennyvízhálózat nincs a településen, 

az elmúlt években létesített új utcák szilárd burkolattal és közvilágítással nem ellátottak.  

Németbányán a kötelezően ellátandó feladatok mellett számos egyéb, önként vállalt tevékenység 

kerül ellátásra és, ellensúlyozva a kistelepülési létből származó hátrányokat, támogatva a helyben 

maradást és ösztönözve a letelepülést. A képviselő-testület támogatásával folyamatosan fejlesztések 

valósulnak meg. A bevételek összege minden évben meghaladja a kiadásokat.  

A település bevételei nagyobbrészt helyi adókból, állami normatívákból és pályázati forrásokból 

származnak. A kiadások nagy részét a kötelező önkormányzati feladatellátáshoz és a falugondnoki 

szolgálat működtetéséhez kapcsolódó költségek teszik ki, de számottevő az önként vállalt feladatok 

mértéke és jelentős nagyságrendet képviselnek a fejlesztésre fordított összegek is.  

A település vezetése az adott ciklusokra tervezett programokat ésszerű gazdálkodással és reális 

tervezéssel igyekszik megvalósítani, és ezzel összhangban a település fejlődésének folytonosságára 

törekszik.  

Céljaik közül a legfontosabbak:  

 népességmegtartó intézkedések:  

 a helyben lakók jövedelemtermelő-képességének növelése 

 szociális védőháló kialakítása és fenntartása 

 új munkahelyek teremtése,  

 helyi vállalkozások segítése;  

 a település idegenforgalmi megítélésének javítása:  
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 a község szépítése,  

 a település infrastrukturális fejlesztése,  

 a falu vonzóbbá tétele az idelátogatók számára. 

 

A település nevezetességei:  

 Szent Márton Kápolna 

 Dinoszaurusz-lelőhely (Iharkút) 

 Pisztrángos-tó 

 

A községben az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási helye, illetve helyi 

Önkormányzat segíti a település működését és a lakosság életét.  

Németbánya területe:               12,19 km² 
Lakónépesség száma (2013.):           106 fő  

Ingatlanok száma   (2013.):             79 db  

 

Az óvodás korú gyerekek az Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodájába járnak, az általános 
iskolások pedig a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába járhatnak. 

A településen számos civil szervezet működik sikeresen: 

 Németbányai Polgárőr Közhasznú Egyesület 

 Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 

 Németbányai Emlékkápolna Alapítvány 

 Pisztrángos-tavi Sporthorgász Egyesület 

 Csillagösvény Baráti Kör Közhasznú Egyesület 

 Bakonyi Betyárok Nemzeti Egylete 

 

A településen természetesen házi orvosi rendelés is folyik, amelyet Dr. Léka Tibor házi orvos lát el. 

Németbányán továbbá működik posta, könyvtár és a rendőrséget is képviseli egy fő körzeti 

megbízott. 

 

Németbánya község lakossága többségében katolikus vallású. 
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Demográfiai adatok 

 Lakónépesség száma az év végén:                                    

 
1. táblázat  

 
  Fő Változás 

2007 74   
2008 70 95% 
2009 79 113% 
2010 74 94% 
2011 80 108% 
2012 104 130% 
2013 106 102% 

                                                        Forrás TeIR,KSH 
                                                         
 
Németbánya településen 106 fő lakónépességre vonatkozóan kell elkészíteni a Helyi 

Esélyegyenlőségi programot. Az 1. számú táblázat értékeiről leolvasható, hogy a vizsgált hét év 

viszonylatában változás történt a település lélekszámának vonatkozásában. Az utóbbi években 29 

fővel gyarapodott a lakosságszám. 

 

 

 

Állandó népesség: 
 

2. táblázat 
    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 
nő 53 53 106 50% 50% 

0-2 évesek           
0-14 éves 6 4 10 60% 40% 

15-17 éves 1 3 4 25% 75% 
18-59 éves 30 34 64 47% 53% 
60-64 éves 3 2 5 60% 40% 
65 év feletti 13 10 23 57% 43% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

A település állandó népesség számából kitűnik, hogy férfiak és a nők száma közel azonos. 

Települést főleg időskorú emberek lakják, a fiatalok száma elenyésző az idősek számához képest. 
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Öregedési index: 

 

3. táblázat  

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2008 23 11 209,1% 
2009 21 12 175,0% 
2010 19 11 172,7% 
2011 23 10 230,0% 
2012 28 10 280,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 

A település öregedési indexe mutatja, hogy a település elöregedő. Bár az utóbbi években betelepülő 

lakosság jelentős része fiatal és aktív korú, az esélyegyenlőség szempontjából azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy az idősek fokozott ellátására, segítésére van és lesz szükség a jövőben.   

 

 

 

Belföldi vándorlások 

 

 4. táblázat 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 3 5 -2 
2009 17 4 13 
2010 5 5 0 
2011 4 1 3 
2012 3 1 2 

                                Forrás: Teir,Ksh Star 
 
A belföldi vándorlási mutató szerint a település vonzereje változó, de az elvándorlás nem 

kimondottan jellemző a községre. A falu alapvetően élhető település, az infrastruktúra hiányosságait 

ellensúlyozzák az önkormányzat önkéntes feladat ellátási formái, a vidéki élet vonzereje, a 

közösség önszerveződő csoportjainak tevékenysége, a nemzetiségi önkormányzat aktivitása, 

valamint a természeti környezet adottságai és a nagyobb települések (Pápa, Veszprém) viszonylagos 

közelsége. A településen munkahely lehetőség kevés. A távolabbi munkahelyek elérzéséhez az 

utazási nehézségek miatt hátrányos helyzetben vannak az itt élők. Amennyiben a lakosság, főleg a 
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fiatalok számára a munkához való hozzáférés megoldódna, a helyben maradás sem jelentene 

számukra gondot.  

 

Természetes szaporulat: 

                  5. táblázat 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 
szaporodás (fő) 

2008 0 0 0 
2009 1 1 0 
2010 0 3 -3 
2011 0 1 -1 
2012 0 0 0 
2013 1 1 0 

                    Forrás: Teir,Ksh Star 

A természetes szaporodás szintén negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy az élve születések száma 

kevesebb, mint az elhalálozások száma. Ez is annak a bizonyítéka, hogy a falu elöregedő, így a 

gyermekek és fiatalok mellett egyre több esetben kell figyelni a főleg egyedül élő, magukra maradt 

idős emberekre. A természetes szaporodás azért alacsony a faluban, mert a fiataloknak nincs 

helyben munkalehetőség, ezért elköltöznek, elvándorolnak.   

 

 

1.2. Értékeink, küldetésünk 

 

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi előírásainak 

betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső célként minden 

állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet 

különböző területein.  

Így: a 

 tanulásban,  

 a szociális és egészségügyi ellátásban,  

 a munkához jutásban,  

 a fizikai környezetben,  

 a közszolgáltatások elérésében, 

 kultúra, sport lehetőség elérésében.  
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1.3. Célok 

A helyi esélyegyenlőségi program átfogó célja 

 

Németbánya Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem 

tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal 

szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az 

önkormányzat és intézményei, valamint a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz.   

 

Németbánya Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja:  

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 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.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 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.  

 

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi 

területek mindegyikén: 

 a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,  

 a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében, 

 akadálymentesítésben, 

 a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,  
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 a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 más hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci és társadalmi esélyeinek javításában  

 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a szolgáltatásokhoz történő 

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

Továbbá 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 a HEP 

IT tartalmazza.  

Fő célkitűzéseink:  

 az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok 

meghozatalában, intézkedések megtételében, 

 a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,  

  a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése, 

 egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű 

csoportok számára: 

- időskorú személyek,  

- fogyatékossággal élő emberek, 

- munkanélküli emberek, 

- munkába visszatérő személyek,  

- pályakezdő fiatalok, 

- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,  

- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,  

- alacsony iskolai végzettségű személyek. 

 Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében   

- a közoktatási,  

- a foglalkoztatási 

- a közművelődési, 

- a szociális, 

- az egészségügyi, 

- más közszolgáltatási (rendőrség, katasztrófavédelem) területen. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából.  

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 
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II. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE 

 

2.1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

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. 
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2.1.2.  Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid   bemutatása. 

 
Az Ekbtv. 31 §-a értelmében 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. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi 

felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az 

oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítására.  Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. 

Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, 

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  

Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. 

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások 

betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a 

település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének 

lehetőségeit, elérhetőségét biztosítják.  

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. pont és az 53. § (1) bekezdés 

felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az önkormányzat 

által ellátott feladat- és hatásköröket az alábbiakban határozza meg.  

„(1) A Képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati jogokat, ellátja a jogszabályokban 

meghatározott és az önként vállalt feladatokat.  

(2) A Képviselő-testület főbb feladat-, és hatáskörét – benne az önként vállalt feladatokkal –  

 

     Képviselő-testület főbb feladat és hatásköre 

          I. A helyi közügyek, valamint a helyi önkormányzati feladatok:  

              1. településfejlesztés, településrendezés; 

              2.településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a        

                   közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás                   
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                   biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,   

                   közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek   

                   parkolásának biztosítása); 

3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,  

5. környezet-egészségügyi (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 

rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás;  

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, 

előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásai, védelme; 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. kistermelők, őstermelők számára – a jogszabályban meghatározott termékek 

értékesítései lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás; 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 

rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül.  

 

II. Önként vállalt önkormányzati feladatok:  

1. méltányos szociális ellátások, helyi lakásfenntartási támogatás nyújtása, átmeneti segély, 

temetési segély, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, szülési segély 

nyújtása, 

2. első lakáshoz jutók támogatása, 
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3. térítési díjak átvállalása,  

4. Gyvt-n felül további kedvezmény biztosítása, 

5. kitüntetések adományozása,  

6. széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása (falunap, fesztivál, stb.) 

7. civil szervezetek anyagi támogatása”1 

 

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a fenti feladat és hatásköröket érintő helyi 

rendeletek alkotása, végrehajtása. 

 

 
 

2.2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

Németbánya Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 

rendeletét 2007. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások hatálya kiterjed Németbánya 

Község közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá 

telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, 

helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre 

hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet.     

Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakult. A 

korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.  Ezzel együtt a 

feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve 

egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi 

költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben 

vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, óvodai 

ellátás, szociális étkeztetés, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az 

önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. 

Ezek figyelembevételével készült az önkormányzat költségvetési koncepciója.  

 

                                                             
1 
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Némebánya Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 

rendeletét 2007. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások hatálya kiterjed Németbánya 

Község közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá 

telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, 

helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre 

hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet.     

Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakult. A 

korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.  Ezzel együtt a 

feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve 

egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi 

költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben 

vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, óvodai 

ellátás, szociális étkeztetés, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az 

önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. 

Ezek figyelembevételével készült az önkormányzat költségvetési koncepciója.  

 

2.2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
 Németbánya Község Önkormányzata a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulása tagja, mely abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az 

önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az 

Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél 

teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb 

szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést.  

A társulásban résztvevő települési önkormányzatokkal az alábbi közszolgáltatási 

területeken működünk együtt: házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás, háziorvosi ügyelet ellátása, belső ellenőrzés 

 Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya községek önkormányzatai 

2013. január 1-től létrehozták az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalt. A hivatal 

azzal a céllal jött létre, hogy Homokbödöge, Adásztevel, Bakonyjákó, Németbánya 

Községek Önkormányzata polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítését és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

ellátását biztosítsa, s közreműködjön az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
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állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában. Bakonyjákó 

kirendeltségen továbbra is helyben intézheti a lakosság a jogszabály szerint az 

önkormányzatnál maradó ügyeket. 

 Településünk 2013. július 1-től az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatról 

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge és Németbánya Óvodafenntartó Társulása 

útján gondoskodik. Óvodánk neve: Adászteveli Óvoda Bakonyjákói Tagóvodája. 

 Németbánya község a védőnői szolgálat feladatról Városlőd, Csehbánya, Bakonyjákó 

és Farkasgyepű önkormányzatokkal kötött feladat ellátási megállapodás útján 

gondoskodik. 

 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást az Egyesített Szociális 

Intézmény Pápa szociális szolgáltató végzi településünkön 

 

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

 

Az adatok elsődleges forrása 

1. az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (TEIR) belül 

 a KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere 

 a Népszámlálási adatok gyűjteménye, 

 a Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai, 

 az Önkormányzati adatok és 

 a Szociális ágazat adatai, valamint 

2. a helyi adatgyűjtések.  

Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok 

még nem elérhetőek. Ezeket a két év múlva a felülvizsgálat során pótolni kell. 
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2.3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

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, képzettségbeli és foglalkoztatottság beli 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 cigányok/romák nagy 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 cigány/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) 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 
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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). A következő jogszabályi rendelkezések a foglalkoztatási és szociális, valamint 

egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják. 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

(továbbiakban: Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak 

megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális 

ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a 

szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző 

személyadatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: 

Cst.) A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, 

formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával 

kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad 

megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, 

valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük 

ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, 

figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt 

kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében. 

 
A településen az életet, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy 

ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. A 

lakhatást érintően, az esélyegyenlőtlenséggel összefüggésben felmerülő akkut probléma jellemzően 

csupán a mélyszegénység határán élő néhány fő esetében merülhet fel. Ez természetesen nem 

jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes 

körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat 

a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a 

szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő személyek száma nehezen 

meghatározható, a mélyszegénység határára sodródott lakótársak fokozott figyelemben kell, hogy 
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részesüljenek. A munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény 

körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezethet.   

A községben roma származású lakosok jelenléte nem jellemző. Az alacsony létszám miatt a 

cigányság szegregációja, illetve ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik. 

 
 
 

2.3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének 

értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, 

szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek 

figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakossági jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő 

adatunk. 

A lakosok szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben 

kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb. Lakossági jelzések és végrehajtási 

ügyek alapján elmondható, hogy több családot érint a banki hitelek felvételéből adódó eladósodás. 

A településen 79 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi 

házban élnek. A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően 

karbantartottak.  

Az önkormányzat adatbázisa szerint 47 db különböző gépjármű van a lakosság tulajdonában. 

A munkanélküliek aránya településünkön a lakossághoz képest az alábbi vizsgált években a 

következők szerint alakult: 2008-ban 14 %; 2009-ben 6 %; 2010-es évben 11 %; 2011-ben 5% a 

2012-es évben pedig szintén 5  % -os eredmény mutatható ki. 

 

2.3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

„A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 

kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális 

életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a 

hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 

célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog 
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gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők 

támogatását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi 

önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és 

mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő 

bevonását.  

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 

feladatainak ellátása során 

 

 közfoglalkoztatást szervez, 

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai követelményeit,  

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez 

támogatást nyújt.  

 

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben 

foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket 

elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek 

szerinti bontásban. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Németbánya községben a teljes lakónépességhez képest 

milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, 

nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 28 26 54 4 14,3% 6 23,1% 10 18,5%
2009 44 25 69 2 4,5% 3 12,0% 5 7,2%
2010 34 36 70 4 11,8% 4 11,1% 8 11,4%
2011 34 39 73 1 2,9% 3 7,7% 4 5,5%
2012 35 33 68 1 2,9% 4 12,1% 5 7,4%

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő férfi összesenév 
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hogy milyen az arány a férfiak és nők között. Az utóbbi években csökkent a nyilvántartott 

álláskeresők száma, amely a közmunka programok többféle lehetőségének köszönhető. A 

településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan gazdasági folyamatok, amelyek az állástalanok 

számát csökkenthetnék. Kiutat jelenthet a helyi termékek előállítása-feldolgozása iránti érdeklődés 

tapasztalható növekedése, amely azonban jellemzően csak időszakos munkalehetőséget biztosíthat 

az álláskeresők számára. Kívánatos ezért e területen az Önkormányzat saját keretében, vagy 

nonprofit vállalkozása által kifejtett tevékenységének tudatos tervezése.  

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 10 5 8 4 7 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

21-25 év  
fő 0 0 1 1 1 
% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 14,3% 

26-30 év 
fő 0 0 0 1 1 
% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 14,3% 

31-35 év 
fő 5 2 3 0 1 
% 50,0% 40,0% 37,5% 0,0% 14,3% 

36-40 év 
fő 0 0 2 2 2 
% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 28,6% 

41-45 év 
fő 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

46-50 év 
fő 3 2 1 0 0 
% 30,0% 40,0% 12,5% 0,0% 0,0% 

51-55 év 
fő 2 1 1 0 1 
% 20,0% 20,0% 12,5% 0,0% 14,3% 

56-60 év 
fő 0 0 0 0 1 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, 

hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen.  A 21-

40, és az 51-60 éves korosztály között volt magasabb a munkanélküliség. Területünkön e két 

korosztály a legkevésbé ellátott munkalehetőséggel.   
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a 

tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel 

a nemek közötti különbségre. A csökkenés a többfajta közmunka programnak köszönhető. 

 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 1 1 1 0 0 0 1 100 

2011 1 3 4 0 0 0 0 0 100 

2012 2 1 3 0 0 0 0 0 100 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A 

pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen kilátástalan, mert helyben kevés munkalehetőség 

adódik. Pápai és veszprémi üzemekben adódó munkalehetőség segítheti a megélhetést. 

Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak 

kell tekinteni. A nem megfelelő – alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő – iskolai 

végzettség, szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

térségünkben a nagyobb ipari üzemek hiánya miatt nehezen tudnak elhelyezkedni. 

 

 

 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen
2008 4 6 10 3 5 8 75,0% 83,3% 80,0%
2009 2 3 5 2 1 3 100,0% 33,3% 60,0%
2010 4 4 8 3 3 6 75,0% 75,0% 75,0%
2011 1 3 4 0 1 1 0,0% 33,3% 25,0%
2012 1 3 4 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

fő %év 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma első látásra azért tűnik magasnak, mert 

az idősebb korosztályból sokan éltek még, akik 6 elemi, vagy annál alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkeztek.  

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Németbánya településen a regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi években már csökkenő 

tendenciát mutat. Oka lehet ennek a közfoglalkoztatási programba bevonhatóság lehetősége, 

amellyel településünk évről-évre él. Az iskolai végzettség szerint elmondható, hogy átlagban 30% 

körüli a nyolc általánost végzettek aránya. A nyolc általánost végzettek aránya átlagosan 60 % . 

A 3.2.7 „Felnőttoktatásban résztvevők és a 3.2.8. Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú 

iskolában” táblázatok nullás eredményeinek oka lehet, hogy a regisztrált munkanélküliek nem 

mutatnak érdeklődést a továbbképzések iránt. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 
Lehetőségéhez mérten foglalkoztatja az aktív korúak ellátásában részesülő személyeket, bár ez a 

szám (2,8%-2,1%) elenyésző. Összevetve a 3.2.6 táblázat adatait, miszerint az állástalanok száma a 

településen 2008 és 2012 között 2 és 10 fő között alakult, láthatjuk, hogy az egyes 

közfoglalkoztatási formák nem nyújtanak mindenki számára munkalehetőséget. A roma aktívkorú 

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %
2001 88 41 47 9 5 4 79 89,8% 36 87,8% 43 91,5%
2011 85 44 41 7 5 2 78 91,8% 39 88,6% 39 95,1%

Összesen nő férfi

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 
száma 

 Fő fő % fő % fő %
2008 10 1 10,0% 3 30,0% 6 60,0%
2009 5 2 40,0% 0 0,0% 3 60,0%
2010 8 0 0,0% 3 37,5% 5 62,5%
2011 4 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0%
2012 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
2013 3 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7%

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség

8 általános
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
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munkaerő jól bevonható a közfoglalkoztatásba, ezzel is segítve a majdani munkaerő-piacon való 

sikeres elhelyezkedésüket. 

 

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.) 

 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

vendéglátóhelyek 
száma 

állami 
szektorban 

foglalkoztatottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 
adó e Ft 

befizetett 
iparűzési 
adó e Ft 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma 

helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 22 0 1 0 1.678 1.223 0 0 

2009 18 0 1 0 1.829. 1.060 0 0 

2010 19 0 1 0 482 432 0 0 

2011 22 0 1 0 1.079 984 0 0 

2012 21 0 1 0 1.081 914 0 0 

     Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

A regisztrált vállalkozások száma a településen stagnál. A munkanélkülivé vált személyek egy 

része, mivel nehezen tud a településen és vonzáskörzetében elhelyezkedni, vállalkozásba kezd. 

Helyben szervezett foglalkoztatási program nincsen, a Pápai Munkaügyi központ által szervezett 

programokban vesz részt az Önkormányzat, ennek keretében végez közfoglalkoztatást. 

A településről a közeli városokba rendkívül nehézkes a közlekedés. Bakonyjákóról jó közlekedési 

viszonyok állnak fenn, a munkát keresőknek lehetőségük van Pápára (30 perc), Veszprémbe (50 

perc), illetve Ajkára (35 perc) tömegközlekedéssel utazni, ám Németbánya és Bakonyjákó között 

még a törvényileg meghatározott minimális járatszám sem biztosított. A közeli városokba nagyobb 

szerencsével találnak munkát az érintettek, mivel Németbányán csekély az esélye az 

elhelyezkedésnek. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

 
 
A településen nem sok munkalehetőség van a fiatalok számára sem. A legközelebbi centrum 20 

perc alatt érhető el gépkocsival. Autóbusszal kb. 39 perc a menetidő. Sajnos ott sem sok 

munkalehetőség van, így nehéz az elhelyezkedés. 

 

 

A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok nincsenek a településen, csak a Pápai 

Munkaügyi Központ által szervezett tanfolyamokon vehetnek részt az érdeklődők. 

 

 

 

 

elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval

autóbusz járatpárok 
száma munka-

napokon

átlagos utazási 
idő autóbusszal

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon

átlagos utazási idő 
vonattal

Kerékpár úton való 
megközelíthetőség

átlagos utazási 
idő kerékpáron

Legközelebbi 
centrum

20 perc 1 39 perc 0 0 0 0

Megye-székhely 40 perc 1 59 perc 0 0 0 0

Főváros 180perc 0 0 0 0 0 0

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés

van/nincs Felsorolás

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen

nincs

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban

van Munkaügyi Központ képzései, diákmunka

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen

nincs

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban

van
Munkaügyi Központ által szervezett 
átképzések

Forrás: helyi adatgyűjtés

3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a vonzásközpontban van 
Munkaügyi Központ által szervezett képzések, 
OKJ tanfolyamok 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van állásbörze, Munkaügyi Központ 

Helyi foglalkoztatási programok a településen nincs   

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

nincs   

Forrás: helyi adatgyűjtés   

 

A felnőttekre is ugyanaz mondható el, mint a már fent említett fiataloknál. Felnőtt képző 

programok, illetve egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a pápai Munkaügyi kirendeltségen érhetők 

el, a településen ilyen jellegű program nincs. Az önkormányzat minden lehetőséget kihasználva 

részt vesz a Munkaügyi Központ által szervezett és felajánlott foglalkoztatási programokban 

(hómunkás, szociális munkatárs, diákmunka programok). 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 

3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 2 1 

2009 2 1 

2010 2 1 

2011 2 1 

2012 2 1 

                        Forrás: helyi adatgyűjtés 
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A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő emberek, 

családok száma nehezen meghatározható. 

 

h, hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Foglalkoztatási diszkrimináció a településen nem tapasztalható. 

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

 

A szociális törvény célja: 

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

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

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

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

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

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

valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi 

szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”2 

A szociális ellátás formái: 

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

nyújtható. 

 (3)119 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

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

aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

ab) rendszeres szociális segélyt, 

ac) lakásfenntartási támogatást; 

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

rendeletében meghatározott feltételek szerint 

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

bb) átmeneti segélyt, 

bc) temetési segélyt; 

c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint 

                                                             
2 Szociális törvény 
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ca) időskorúak járadékát, 

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

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”3 

Természetben nyújtható szociális ellátások: 

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

formájában 

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

b) a lakásfenntartási támogatás, 

c) az átmeneti segély és 

d) a temetési segély 

nyújtható.”4 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 54 1 1,9% 
2009 69 0 0,0% 
2010 70 1 1,4% 
2011 73 0 0,0% 
2012 68 0 0,0% 

           Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden 

munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, 

hogy jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy 

legalább regisztrált munkanélküliek legyenek.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Szociális törvény 
4 Szociális törvény 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési 
járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 10 1 10,0% 
2009 5 0 0,0% 
2010 8 1 12,5% 
2011 4 2 50,0% 
2012 4 0 0,0% 

                                                   Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma az utóbbi időszakban csökkent, ami többnyire a közmunka 

programoknak köszönhető. Csökkent az álláskeresési járadék folyósításának időtartama, és a 

járadékra jogosulta száma. 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy kaphat, 

aki nem rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást helyettesítő 

támogatást álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-től), illetve foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki korábban rendelkezésre állási 

támogatásban részesült. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak 

annak folyósítható ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap 

munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni. Az önkormányzat 

rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa rendben. 

A táblázat adataiból látszik, hogy mind a rendszeres szociális segélyben részesülők száma, mind 

pedig a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma csökkenő tendenciát mutat az 

utóbbi években, utóbbi juttatásra jogosultak többnyire együttműködnek az önkormányzattal, 

fő
15-64 évesek 

%-ában
fő

munkanélküliek 
%-ában

2008 4 5,50% 1 1,40% nincs nincs
2009 3 4% 1 1,40% nincs nincs
2010 4 5,55 0 0 nincs nincs
2011 2 2,70% 1 1,4% nincs nincs
2012 2 2,70% 0 0 nincs nincs

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást

év

rendszeres szociális segélyben 
részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás)

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 
elesett 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
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munkaügyi kirendeltséggel, a juttatásra való jogosultsághoz szükséges 30 nap munkaviszonyt 

igazolni tudják. 

 

2.3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállo
mány (db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú 
ingatlanok (db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 66 0 0 0 0 0 0 0 

2009 67 0 0 0 0 0 0 0 

2010 68 0 0 0 0 0 0 0 

2011 68 0 0 0 0 0 0 0 

2012 68 0 0 0 0 0 0 0 

2013 68 0 0 0 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

Az önkormányzat sem bérlakással, sem szociális lakásállománnyal, illetve egyéb lakáscélra használt 

nem lakáscélú ingatlanállománnyal nem rendelkezik 

Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság a településen 

előfordul 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 3 0 

2012     

                     Forrás: TeIR, KSH Tstar 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 

alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Az ilyen helyzetbe jutók számának 

megállapításához nyújt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 

hajléktalanná leginkább, vagy az ő esetükben jelent reális esélyt a közszolgáltatások nem fizetés 

miatti szüneteltetése. 

 

2.3.5. Telepek, szegregátumok helyzete 

 

3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 
Telepek, szegregátumok 
száma a településen: 

Nincs 

Telepi lakások száma a 
településen: 

2008 Nincs 
2009 Nincs 
2010 Nincs 
2011 Nincs 
2012 Nincs 

A telep/ek, szegregátum/ok 
elhelyezkedése a település 
területéhez viszonyítva: 

nincs 

A telep/ek 
megközelíthetősége: 

- 

A telepek közelében lévő 
egészségtelen üzemek, 
létesítmények  

- 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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2.3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja: 

„a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az 

egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában 

közreműködők feladatainak meghatározásával, 

b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során, 

c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát 

és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon, 

d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - 

az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit, 

e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények 

védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi 

szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel, 

f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a 

mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, 

optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”5 

 

Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között 

kötelező feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és 

település-egészségügyi feladatokat.  

 

„152. § (1) 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.”6 

 „153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

                                                             
5 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
6 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
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b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott 

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.”7 

 

A települési önkormányzat képviselő testülete, a település lakosságszámára tekintettel felnőttek és 

gyermekek részére egy egészségügyi alapellátási, vegyes körzetet alakított ki, melynek központja 

Bakonyjákó. 

 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a pápai szakorvosi rendelőintézetbe utalja. Az 

idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, szükség 

szerint betegszállító igényelhető, továbbá a Falugondnoki szolgálat igénybe vehető.   

 

Szociális alapszolgáltatást: (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) az önkormányzat rendeletben szabályozza.  

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, 

gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és 

egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.   

Az orvosi rendelő épülete akadálymentesített.   

                                                             
7 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről  

év
Felnőttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok száma
Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma

2008 1 0 0

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

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
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A településen célzott korosztály számára évente rendszeresen van mammográfiai szűrővizsgálat, 

melyet az érintettek igénybe is vesznek, hiszen erre az egészségügyi szolgáltatásra az 

önkormányzat biztosítja a tulajdonában lévő gépjárművel az eljutást. 

A már hosszú évtizedeken keresztül a helybe érkező tüdőszűrő vizsgálatot a lakosság nagy része 

igénybe veszi.  

A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos 

részvételével rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti vizsgálata, az 

iskoláskorú gyermekek (2-4-6 éves) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával történik. 

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki 

számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények 

megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.       

 A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek 

tekintetében település minden lakója számára elérhető. (kézilabda, futball) 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 3 

2009 3 
2010 4 
2011 2 
2012 1 
2013 0 

                         Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív 

alapon, méltányossági alapon. A jogszabályok szigorítása miatt csökkent a közgyógyellátási 

igazolvánnyal rendelkezők száma. 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 0 

2009 0 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 

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

részére biztosított anyagi hozzájárulás. A táblázatból leolvasható, hogy a településen ápolási díjra 

jogosult személy nincs. 

 

2.3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati 

feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester 

képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a 

képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak 

száma 3 fő.  A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A képviselő-testület az ülés 

napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli és ünnepi ülés tart.  Évente egy alkalommal 

nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a 

civilszervezetek meghívást kapnak. A település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett 

meghívóból és hirdetés útján értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről. A helyi lakosok az 

önkormányzat honlapjáról, levelező listájáról és hírleveléből tájékozódhatnak a település életét 

érintő kérdésekről, hírekről.   

 

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

A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség.  

 

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

Németbánya településen nem működik roma nemzetiségi önkormányzat. 
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2.3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 
 
 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a 
foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban 
való megmaradás  
 
 
 
 
 
elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon kívül 
szerény körülmények között élők rendszeres 
meleg étkezésének hiánya 
 
 
lakhatási körülményekből adódó 
veszélyeztetettség  
 

- tanácsadás, figyelemfelhívás az 
önkormányzat általi 
közfoglalkoztatásba történő bevonás 
lehetőségéről, menetéről, - 

- Munkaügyi Központba történő 
irányítás, regisztrálásra történő 
rábeszélés a további ellátások 
lehetősége érdekében 
 

- szociális étkezés igénybevételére 
történő bevonás (sok esetben 
rábeszélés), a szociális munkát 
végzők feltérképezik a rászorulókat, 
elintézik kérelmüket    
 

- tanácsadás, aktív közreműködés a 
lakhatási körülmények 
felmérésében, intézkedési  terv 
kidolgozása 
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2.4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

A település teljes lakosságszáma a 2012-es évben 104 fő, amelyből a 0-14 korú gyermekek száma 

10 fő. Az élve születések száma általában alacsonyabb, mint a halálozások száma, így 

megállapítható, hogy a természetes szaporodási mutatónk jelenleg még mínuszban van. Közös cél 

kell, hogy legyen, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, a gyermekvállaláshoz szükséges kedvező 

feltételeket településünkön megteremtsük. A gyermekek állandó népességen belüli aránya évről-

évre csökkenés érhető tetten. 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 

veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. Németbánya 

községben a gyermekjóléti feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 

látja el. Az intézmény gyermekvédelmi feladatokat ellátó kollegája rendszeresen felkeresi az érintett 

családokat, szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, polgármesterrel, érintett intézményekkel (óvoda, 

iskola), háziorvossal, védőnővel.  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére szolgál.  

 

A gyermekek védelmét:  

- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,    

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,  

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése   

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

év 
védelembe vett 

18 év alattiak 
száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 
védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek 

száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 
                    Forrás: TeIR, KSH Tstar 

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben 0 fő volt a védelembe vett 

és veszélyeztetett gyermekek száma.  

Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerülne sor, az is sok lenne, mert az a gyermek fejlődését, 

jövőjét veszélyezteti.  

A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének 

szinten tartása, javítása elengedhetetlen. 

Jelenleg sincs védelembe vett gyermek településünkön. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

4.1.2. számú táblázat - 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 4 0 0 0 0 

2009 4 0 0 0 0 

2010 3 0 0 0 0 

2011 2 0 0 0 0 

2012 2 0 0 0 0 
             Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában hogyan változott a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz 
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viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható 

meg. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket 

nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe kerül. Mint látható, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek száma nagyjából egy szinten mozog, bár 2011. évtől csökkenést mutat.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási 

intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 

Ennek formái:   

- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, 

- pénzbeli támogatás,  

- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra a 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)) 

 

Ezen juttatást nem kellett megállapítani a településen.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 

          Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él a településen. 

 

2.4.2.Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.  

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

 

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körébe gondoskodik:  

 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

 a fogorvosi alapellátásról,  

 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

 a védőnői ellátásról,  

 az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008 0 0 

2009 0 2 

2010 0 2 

2011 0 2 

2012 0 2 
                                  Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

Az önkormányzat a védőnői szolgálatot Városlőd Község központtal látja el. A védőnő kétheti 

rendszerességgel, külön kialakított védőnői tanácsadóban látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a 

kismamákat és anyukákat. 

A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű 

háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet. 

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 

veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl a 

hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése 

biztosított. 

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi 

lehetőségekhez mérten biztosított. A településen van sportcsarnok, mely épület sajnos felújításra 

szorul, az iskola épülete mellett található az önkormányzat által karbantartott kézilabdapálya, 

melyet a gyermekek korátlanul használhatnak. A Rákóczi téren található központi játszótér 

eszközparkját szükséges az anyagi lehetőségekhez mérten továbbfejleszteni korszerűbb, 

biztonságosabb eszközök beszerzésével, hiszen a játszótér lehetőséget biztosít a gyermekeknek, 

hogy a szünidőben, illetve tanórán kívül friss levegőn, közösségben tölthessék szabadidejüket. Az 

óvodásoknak külön kialakított, a gyerekek biztonsága érdekében zárható játszótér került 

kialakításra, melyet az óvoda nyitvatartási idejében az óvodások használnak. 
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2.4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

A településen napközi otthonos óvoda nem működik, a gyerekek a bakonyjákói óvoda fogadja, 

amely egy óvodai csoporttal rendelkezik. Az óvodai férőhelyek száma 25, beíratott gyermekek 

száma jelenleg 17 fő. A demográfiai adatok is azt mutatják, hogy a gyermekek száma csökken, bár 

némely nevelési évben emelkedés tapasztalható. Az óvodások létszámában nagymértékű emelkedés 

a születések számának csökkenése miatt nem várható. 

A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében logopédus heti egy 

órában foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.  

 

 
Forrás: Bakonyjákó Önkormányzat 

 A településen általános iskola nem működik a gyerekek 2011 szeptemberéig a bakonyjákói 

általános iskolában tanultak, majd pedig 2013. január 01. dátummal az állam hatáskörébe került. A 

gyermekeket a Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, mint körzeti iskola 

fogadja. A gyermekek utazása iskolabusszal és pedagógus felügyelettel biztosított.  

A településen 10 fő iskoláskorú gyermek él, akik Városlődre, Pápára és Veszprémbe járnak 

iskolába. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs a településen. 

 

 

 

 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma

általános iskolások 
száma

fő fő fő fő %

2010/2011 41 0 41 8 19,5%

2011/2012 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

tanév

napközis tanulók száma

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
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 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek  

tehetséges gyermekek esélyegyenlősége - szülő, iskola, környezet odafigyelése, 
figyelemfelhívás a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatra 

elszegényedés jelei - óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések 
továbbítása a segítséget nyújtani 
tudó szervek felé, ruhagyűjtés, 
adományozások megszervezése, 
csere-bere akciók szervezése 

sportolásra, játékra szolgáló épületek, terek nem 
megfelelő állapota  

- játszótér fejlesztése biztonságos 
játszótéri eszközökkel 

óvoda épület elavult (pala)tetőszerkezet, falak 
vizesedése, elavult ereszcsatornák, rosszállapotú 
konyhai nyílászárók 

- óvoda épület tetőfelújítás, 
szigetelés, ereszcsatornák cseréje, 
elavult nyílászárók cseréje 
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2.5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

2.5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

Az Európai Uniónak (EU) a nemek közötti egyenlőség terén kitűzött céljai között szerepel az 

esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód megteremtése a férfiak és nők számára, valamint a 

nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés minden formájának eltörlése. 

Magyarországon a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik 

arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál 

különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a 

szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a 

munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 

hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható 

helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként 

nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint  

 a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, 

politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,  

 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, 

előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén  

 szociális biztonság területén, 

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő 

bánásmódnak.  
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 4 4 2 2 4 6 
2009 2 2 2 2 2 3 
2010 3 3 3 3 4 4 
2011 3 3 3 3 1 3 
2012 2 2 3 1 3 4 

        Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 

munkanélküliség.  

A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési 

programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a 

férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így.  

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Településünkön az illetékes Munkaügyi Központ által indított foglalkoztatást segítő programok 

településünkről történő részvételről nem rendelkezünk adatokkal.   

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 

nők száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/szakmunkás-
képző 

gimnázium érettségi főiskola egyetem 

2008 11 1 2 5 0 1 1 0 

2009 2 0 2 2 0 0 0 0 

2010 5 0 3 2 0 0 3 0 

2011 2 0 5 1 1 1 1 0 

2012 1 0 1 0 0 2 0 1 

  Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek a település női 

lakosai. 

Térségünkben járműipari alkatrészgyártó üzemek vannak, ahol betanított munkásokat 

foglalkoztatnak jórészt, ezekre egyenlő eséllyel pályázhatnak a nők és a férfiak. Sok esetben a 

kézügyességük miatt a nők előnyben részesülnek. 
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d) 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. 

 

5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés  

év Esetszám 

2008 0 

2009 0 
2010 0 
2011 0 
2012 0 

                                           Forrás: Helyi adatgyűjtés 

Nincs arról tudomásunk, hogy panaszt tettek volna amiatt, hogy ugyanazon a munkahelyen, 

ugyanabban a munkakörben a nőket hátrányos megkülönböztetés érné a férfiakhoz viszonyítva. 

 

2.5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2008  1 0 0 0 0 0 0 

2009  0 0 0 0 0 0 0 

2010  1 0 0 0 0 0 0 

2011  1 0 0 0 0 0 0 

2012  1 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A településen bölcsőde és családi napközi nincs, napközi otthonos óvoda Bakonyjákón működik, az 

ottani intézménybe járnak a gyermekek. Az óvodai férőhelyek száma 25.  Az óvodába beíratott 

gyermekek száma 17 fő. A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek 

napközbeni ellátása megoldott legyen.  

2.5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 

családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. 

 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és 

gyermekgondozás területe 

év 
védőnők 

száma 

0-3 év közötti 
gyermekek 

száma 

átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

2008 1 1 1 

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

                                  Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

    
A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama 

gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a 

gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermeket ellátó intézménnyel, háziorvossal.  

2.5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges feljelentések 
száma 

bírósági ítélet 

2008 0 0 0 

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

                Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. A statisztika szerint a 

nőket érintő családi erőszak 2008. óta nulla. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a 

súlyos bántalmazás hamar kiderülne.  Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem 

szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene. A Családsegítő Szolgálathoz 

fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet tenni.   

 

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

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, 

alapítványi) 
anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
település 50 km-es 

körzetében 

2008 0 1 0 1 

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

      Forrás: Helyi adatgyűjtés 

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi információk alapján 

erre nincs szükség. A településhez legközelebb Pápán működnek anyaotthonok. Szükség esetén 

ezek igénybe vehetők.  

 

2.5.6. A nők szerepe a helyi közéletben 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 4 0 0 0 0 0 
2009 4 0 0 0 0 0 
2010 4 0 0 0 0 0 
2011 2 1 0 0 0 0 
2012 2 1 0 0 0 0 
2013 2 1 0 0 0 0 

       Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A településen a képviselő-testületben jelenleg 3 főből 1 nő vesz részt. A közös hivatalban többnyire 

női foglalkoztatottak dolgoznak. 

 

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

év 
Intézkedessek, 

pályázatok, programok 
száma a településen 

Önkormányzati 
Más állami szerv 
által támogatott 

Civil Összes 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 

    Forrás: Helyi adatgyűjtés 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem 
igényelnek.  

 

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

A településen a civil szervezetek alaptevékenységei között nem található olyan tevékenység, amely 
ezt a problémát tárgyalná. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek  

nők munkanélküliségének csökkentése - Közfoglalkoztatásba történő 
bevonás, önkéntes munkára való 
ösztönzés, munkaerő piacra való 
bejutás segítése,.ezzel kapcsolatos 
felvilágosítás, tájékoztatás megadása  

- Munkaügyi Központba történő 
irányítás, regisztrálásra történő 
rábeszélés, figyelemfelhívás 
tanfolyami képzésekre 
 

 szakképesítés hiánya   Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 
aktív korú családtagok által kedvezményesen 
igénybe vehető, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó speciális képzési programok 
körét, biztosítani a képzési programokhoz jutást 

- (pl. szakács, bolti eladó, az 
elhelyezkedés esélyének növelése 
érdekében  
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2.6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Fokozatosan a középpontba kerül az életkor alapú diszkrimináció is. Az élet számos területén éri 

hátrányos megkülönböztetés az időskorúakat hazánkban. Legjelentősebb az idősek 

foglalkoztatásával kapcsolatos diszkrimináció, amely súlyos következményekkel jár, különösen a 

nők esetében. Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, 

nyugdíj előtt álló korosztályok. 

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

Településünkön az egyedül élő idősek aránya magas. 

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az emberi átlag életkor, 

– magasabb a középkorú korosztály halandósága, 

– nők élettartama hosszabb, mint a férfiaké 

Az időskorban jellemző betegedések kialakulása-, mint a keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, a daganatok kialakulása, az ízületi problémák – és emellett a pszichés problémák 

is megjelennek. Az idős ember egyedül marad, elmagányosodik, a szellemi és fizikai aktivitása 

csökken, önellátási képessége romlik. Ez sok idős embernél okoz pszichés megbetegedéseket. 

Különösen gyakran alakul ki a depresszió és a demencia. 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer  

 saját jogú nyugdíj  

1. öregségi nyugdíj     

2. rehabilitációs járadék      

 hozzátartozói nyugdíj  

1. özvegyi        

2. árvaellátás       
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3. szülői         

4. baleseti hozzátartozói nyugellátás   

5. özvegyi járadék  

 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 14 15 29 
2009 16 14 30 
2010 17 11 28 
2011 15 12 27 
2012 16 13 29 
2013 16 13 29 

       Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma a településen viszonylag magas. Ez is a 

település elöregedését jelzi. Az ellátásban részesülők közül magasabb a nők száma, mivel sok 

asszony egyedül él a községben. 

 

2.6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 
2008 10   na  #ZÉRÓOSZTÓ!  8  na  #ZÉRÓOSZTÓ! 
2009  5 na #ZÉRÓOSZTÓ!  3 na #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010  8 na #ZÉRÓOSZTÓ!  6  na  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011  4  na #ZÉRÓOSZTÓ!  1  na  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012  4  na #ZÉRÓOSZTÓ!  0  na  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013  4  na #ZÉRÓOSZTÓ!  0  na  #ZÉRÓOSZTÓ! 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
 

A településen a regisztrált munkanélküliek száma 2008. évben 10 fő, 2009-ben 5 fő, 2010-ben 8 fő, 

2011-től pedig átlagosan 4 fő. A tevékeny időskor egyik jellemzője az élethosszig tartó tanulás. 

Arra, hogy ez településünkön mennyire jellemző, statisztikai adatokkal nem rendelkezünk. 
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2.6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

A településünkre jellemző, hogy az idős embereket nem hagyjuk magukra. Az önkormányzat 

biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a 

nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az önkormányzat falugondnoki szolgálatot 

működtet, társulási formában látja el a házi segítségnyújtást. Problémát jelent az idősebb 

korosztálynak, hogy némelyik belterületi út javításra szorul, nem biztonságos rajta az idősek 

közlekedése. 

 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali 
ellátásban 
részesülő 

időskorúak 
száma 

fő fő % 
2008 23 0 0% 
2009 21 0 0% 
2010 19 0 0% 
2011 10 0 0% 
2012 12   0% 

              Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális étkeztetés 

nem túl népszerű.   Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 

időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen veszik az önkormányzat megkeresését és 

veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. Nappali ellátásra nincs lehetőség. A célcsoport 

az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi szakrendelő Pápán 

van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót 

igényelni, vagy a falugondnoki szolgálatot igénybe venni. Az önkormányzat intézményei többnyire 

akadálymentesítettek. Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele 

tekintetében. 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 

részére nyújtott támogatás. Jelenleg nem részesül ilyen ellátásban senki a településen. 
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6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

év 
Mozielőadás 

látogatása 
Színházelőadás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 
2008 5 6 5 12 1 52 1 

2009 3 7 2 14 1 52 0 

2010 5 6 4 22 1 52 0 

2011 2 6 7 25 1 52 0 

2012 6 6 8 23 1 52 1 

2013 4 6 6 10 1 52 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

A településen aktív nyugdíjas élet nem folyik, az időskori közösségi élet mozgatója az 

egyházközösség, ahol a jórészt hívő idősek rendszeresen összegyűlnek. Munkájukra mindig lehet 

számítani a településen megszervezésre kerülő rendezvények bonyolításában, vendéglátásban.   

 

A település idősei szívesen ismerkednek a mai kor vívmányával, élnek az informatikai lehetőséggel, 

interneteznek, kapcsolatot tartanak egymással a világhálón keresztül is.  

 

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

 
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi 

eseményeken egyaránt.  
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2.6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  

beazonosított problémák  fejlesztési lehetőségek  

az idősek információhoz jutása, informatikai 
ismeretek hiánya 

-  az informatikai ismereteik bővítése 
tanfolyamok szervezése 

- könyvtárban található számítógépek 
bővítése, internet elérhetőségének 
javítása a településen  

Útminőség miatti közlekedési nehézségek, nem 

biztonságos gyalogos közlekedés 

- Belterületi utak szükséges felújítása, 
karbantartása; Biztonságos lépcső 
kialakítása 

- Pihenőpadok elhelyezése  

Csapadékvíz elvezető árkok rossz állapota  - Csapadékvíz elvezető árkok felújítása 

Köztemető: sírok nehéz megközelítése - köztemetőben utak kialakítása sírok 
biztonságos megközelítése 
érdekében 

Közvilágítás hiánya bizonyos belterületi utcákban 
és külterületi településrészen  

- belterületi út közvilágításának 
megoldása; külterületi településrész 
közvilágítás fejlesztése, illetve 
buszmegállók közvilágítása 

Hatékony hóeltakarítás és síkosság mentesítés 
hiánya 

- Munkagép beszerzése hótoló lappal 
hótolási, síkosság mentesítési és 
egyéb kommunális feladatok 
ellátására, gyors és hatékony 
elvégzésére a biztonságos 
közlekedés érdekében 
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2.7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékossággal élő embereket ugyanazok az emberi jogok illetik meg, mint minden más 

állampolgárt. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja: minden ember szabad es 

egyenlő méltóságában és jogaiban. Az állampolgárok- köztük a fogyatékossággal élő emberek- 

számára biztosítva kell, hogy legyen az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden területén. A 

szociális, egészségügyi ellátásban, mint a fizikai és kulturális környezetben, valamint az 

iskoláztatási, munkalehetőségek a társadalmi élet, a sport és a szórakozás területén is. Ezen emberek 

számára kiemelt célként a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés a fő cél. Biztosítani 

kell az esélyegyenlőséget az intézményi ellátások területén is, az intézmények kiépítésével 

átalakításával. A fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és érdeke. 

Az esélyegyenlőség megteremtése területén az egyik legfontosabb célkitűzés a szemléletformálás. 

A fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és érdeke. Az egyenlő hozzáférést nem 

csak a rámpák, liftek speciális táblák jelentik, hanem azt, hogy a fogyatékos embert egyenrangúnak, 

egyenjogúnak kell tekinteni. 

2.7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A településen 0 fő él fogyatékossággal. 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy nincs. A fogyatékkal élő embereknek 

elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeniük. A közlekedés eszközök használata, és 

a munkáltatók előítélete is nehezíti helyzetüket. E célcsoport részére szervezett szolgáltatásokat, 

ellátásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján lehet tervezni. 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008  0 0   0 
2009  0  0  0 
2010  0  0  0 
2011  0  0  0 

2012  0  0  0 

2013  0  0 0  
Forrás: TeIR, KSH Tstar;  
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7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma az 

alkalmazók szerinti megoszlásban 

  

Közszférában  
foglalkozatott (pl. 

önkormányzat, 
kormányhivatal, állami 

vagy önkormányzati 
fenntartású intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági vállalkozás 

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-
felkészítésben 
résztvevők száma 

0 0 0 

munka 
rehabilitációban 
foglalkoztatottak 
száma  

0 0 0 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak 
száma 

0 0 0 

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők 
száma 

0 0 0 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban 
résztvevő fogyatékos személyek száma 

 0 0   0 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás 
segítségével    
 

Nincs arról tudomásunk, hogy a településen megváltozott munkaképességű személyt 

foglalkoztatnának.  

 

2.7.2.Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élő személyek számára biztosítandó ellátási formákról az érintett személyek 

önkormányzatunknál, illetve a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat munkatársaitól kapnak 

információt. 

 

Szociális alapszolgáltatások, mint szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elérhetők a településen. Ezek a szolgáltatások a saját 

lakókörnyezetben való ellátás feltételeit biztosítják. 

A fogyatékos személyek, a hajléktalanok, valamint a szenvedélybetegek szakellátása helyben nem 

megoldott. 

A fogyatékkal élő személyek számára nyújtandó külön pénzbeli és természetbeli ellátást és 
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kedvezményt az önkormányzat nem nyújt, és erre az ellátásra vonatkozó helyi rendeletünk nincs. 

 

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

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 

környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és 

kulturális létesítmények részben akadálymentesítettek. Parkolás nem okoz gondot. A fogyatékos 

személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatása 

biztosított. A bakonyjákói óvoda akadálymentesítése még megoldásra váró probléma, az 

önkormányzat hivatalában akadálymentesített mosdó található. A buszvárók akadálymentesítése 

szintén nem megoldott 
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2.7.4. Következtetések-problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák  fejlesztési lehetőségek 

Útminőség miatti közlekedési nehézségek -  Belterületi utak szükséges 

felújítása, karbantartása 

Településünkön fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) nem elérhetők. 

Pozitív diszkriminációra (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) vonatkozóan nem 

rendelkezünk információval. 
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2.8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profitszereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a térségben működő kis- és 

mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és 

nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Németbánya a jövőben is 

még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek a civil- és 

nonprofit szervezetek.  

 Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület 

 Németbányai Polgárőr Közhasznú Egyesület 

 Németbányai Emlékkápolna Alapítvány 

 CSILLAGÖSVÉNY Baráti Kör Közhasznú Egyesület 

 Csend Völgye Németbánya Nonprofit Kft. 

melyek a közös célok,  kulturális, szórakozási,  sport,  környezetvédelmi és fejlesztési célok 

megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok 

megvalósítása érdekében. Legyen az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi 

munka, jótékonysági rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság, stb.  A 

rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek, mindehhez 

azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az emberek szívesen 

mozdulnak.  

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető. 

Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat, inkább szabadidő kérdése. 

A falun élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét 

elveszi az utazás, munka után a kertek, porták, otthonok rendben tartása is sok energiát igényel.    

A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel jónak mondható, 

gyakran szerveznek közös rendezvényeket.  

Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a civilszervezetek 

támogatására.   

A településen lévő nemzetiségi önkormányzat rendszeresen és lelkiismeretesen kiveszi a részét a 

helyi rendezvények, események szervezésében, lebonyolításában. 
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2.9.Helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-

testülete, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati 

intézmények, egyházak, civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges 

módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatják. Helyi Esélyegyenlőségi Program az 

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Németbánya Kirendeltségén bárki számára elérhető, a 

település honlapján olvasható és véleményezhető.    

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, 

civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen 

vizsgálhatja felül és fogadhatja el a Helyi Esélyegyenlőségi Program szükséges módosításit.  
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III. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT) 

 

3.1. A HEP IT részletei 

 

3.1.1.A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-ségben 
élők 

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok, a 
foglalkoztatáshoz jutás és a 
foglalkoztatásban való megmaradás. 

Tanácsadás, figyelemfelhívás, az 
önkormányzat általi közfoglalkoztatásba 
történő bevonás lehetőségéről, menetéről 

Munkaügyi Központba történő irányítás, 
regisztrálásra történő rábeszélés a további 
ellátások lehetősége érdekében 

Elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon 
kívül szerény körülmények között élők 
rendszeres meleg étkezésének hiánya. 

Szociális étkezés igénybevételébe történő 
bevonás. 

lakhatási körülményekből adódó 
veszélyeztetettség  

 

tanácsadás, aktív közreműködés a lakhatási 
körülmények felmérésében, intézkedési  terv 
kidolgozása 

 

Gyermekek 

tehetséges gyermekek esélyegyenlősége szülő, iskola, környezet odafigyelése, 
figyelemfelhívás a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatra 

Elszegényedés jelei. 

óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések 
továbbítása a segítséget nyújtani tudó szervek 
felé, ruhagyűjtés, adományozások 
megszervezése, csere-bere akciók szervezése 

Nők 

Nők munkanélküliségének csökkentése. 

Közfoglalkoztatásba történő bevonás, 
önkéntes munkára való ösztönzés, munkaerő 
piacra való bejutás segítése,.ezzel kapcsolatos 
felvilágosítás, tájékoztatás megadása 

Munkaügyi Központba történő irányítás, 
regisztrálásra történő rábeszélés, 
figyelemfelhívás tanfolyami képzésekre 

Szakképesítés hiánya 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 
aktív korú családtagok által kedvezményesen 
igénybe vehető, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó speciális képzési 
programok körét, biztosítani a képzési 
programokhoz jut 
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Idősek 

Az idősek információhoz jutása, 
informatikai ismeretek hiánya 

Az informatikai ismereteik bővítése 
tanfolyamok szervezése. Könyvtárban 
található számítógépek bővítése, internet 
elérhetőségének javítása a településen 

Útminőség miatti közlekedési nehézségek, 
nem biztonságos gyalogos közlekedés  

Belterületi utak szükséges felújítása, 
karbantartása; Biztonságos lépcső kialakítása 

Pihenőpadok elhelyezése  

Csapadékvíz elvezető árkok rossz állapota Csapadékvíz elvezető árkok felújítása 

Köztemető: sírok nehéz megközelítése köztemetőben utak kialakítása sírok 
biztonságos megközelítése érdekében 

Közvilágítás hiánya bizonyos belterületi 
utcákban és külterületi településrészen 

belterületi út közvilágításának megoldása; 
külterületi településrész közvilágítás 
fejlesztése, illetve buszmegállók közvilágítása 

Hatékonyabb hóeltakarítás és síkosság 
mentesítés  

Munkagép beszerzése hótoló lappal hótolási, 
síkosság mentesítési és egyéb kommunális 
feladatok ellátására, gyors és hatékony 
elvégzésére a biztonságos közlekedés 
érdekében 

Fogyatékkal élők Útminőség miatti közlekedési nehézségek Belterületi utak szükséges felújítása, 
karbantartása; 

 

3.1.2.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 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása. 
Partner: Pápai Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége 
Felelős: polgármester, jegyző 

Meleg étkeztetés biztosítása Partner: Családsegítő Szolgálat 
Felelős: polgármester, jegyző 

Lakhatási körülményekből adódó 
veszélyeztetettség  

 

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat  
Felelős: polgármester, jegyző 

Gyermekek 
Tehetséges gyermekek támogatása. Közoktatási intézmények, szülők. 

Elszegényedés okozta különbségek 
mérséklése. 

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, 
Baptista Szeretetszolgálat. 

Nők Nők elhelyezkedésének segítése. Pápai Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége 

Szakképesítés hiányának csökkentése a nők 
körében. 

Pápai Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltsége 

Idősek Idősek informatikai ismeretének bővítése. Közoktatási intézmény vezetője. 
Nyugdíjas Klub alakítása 

 Települési civil szervezetek 

Fogyatékkal élők Járdák biztonságossá tétele. Önkormányzat, Pápai Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége. 

Fogyatékkal élők ellátásának javítása. Önkormányzat, Pápai Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége. 
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3.1.3.Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a mélyszegénységben élők és a romák beilleszkednek a 
közösségbe és dolgoznak, segítve maguk is ezzel felemelkedésüket. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek segítségére. 

Kiemelt területnek tartjuk a tehetséges gyerekek továbbtanulásának támogatását. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére. 
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3.1.4.Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. táblázat 
Intézkedés címe: Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok, a foglalkoztatáshoz jutás és a 
foglalkoztatásban való megmaradás. 

A településen élő aktív korú népesség elhelyezkedése a szabad munkaerő-piacon 
nem megoldott. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló 
lehetőségeket igyekszik a lehető legnagyobb hatásfokkal kihasználni.  

Célok -  

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

A közmunka program hatékonyságának növelése. Munkahelyteremtő vállalkozások 
támogatása. Önfoglalkoztatás elősegítése. Jövedelemtermelő képesség fokozása. 

R: Előzetes helyzetértékelés, a programban résztvevők szakmai kompetenciáinak, 
motivációinak felmérése függetlenül az iskolai végzettségtől.  Kiválasztás. 
K: Minta erősítése, teljesítmény követelmények felállítása.  
H: Visszavezetés a munka világába. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Előző évi tevékenységek elemzése. 

- Együttműködés a munkaügyi kirendeltséggel. - Személyek kiválasztása. 
- Szerződéskötés. 
- Egyéni teljesítmény követelmények felállítása. 
- Folyamatos ellenőrzés, visszacsatolás. 
- Következmények érvényesítése. 
- Foglalkoztatási időszak alatt a fenti pontok hatékonyabbá tétele. 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, jegyző, munkaügyi kirendeltség, üzemorvos, közfoglalkoztatásban 
résztvevők. 

Partnerek vízügy, erdészet 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 2013. december 31. 

K: 2013. szeptember 15 - 2014. dec. 31. 
H: 2018. 06. 30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

R: ismételt alkalmazás megtörténik 

K: együttműködő partnereknél történő foglalkoztatás 
H: lehetőség szerint az együttműködő partnerek elégedettségének következtében 
közfoglalkoztatásból kikerülő személy alkalmazása. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Visszaélés a lehetőségekkel-ellenőrzés. 

- Állami támogatás csökkentése. 
- Ellenőrzés, nem hatékony-ellenőrzés hatékonyságának növelése. 
- Társadalmi, jogszabályi környezet hatása. 
 

Szükséges erőforrások Állami támogatás, önkormányzati hozzájárulás, vállalkozói támogatás. 
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 2. táblázat 

Intézkedés címe: Meleg étkeztetés biztosítása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló 
értékekkel) 

Elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon kívül szerény körülmények között 
élők rendszeres meleg étkezésének hiánya. 

Célok -  

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

Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy a családok életvitelének javítása 
érdekében segítséget nyújt a legalább napi egyszeri meleg étkezés 
biztosításában. 

 R: Szemléletformálás annak érdekében, hogy ismét fontosnak tartsák a 
megfelelő táplálkozást.  

K: Megfelelő táplálkozással javul az egészségi állapotuk. 

H: Csökken az elhanyagolt, egészségtelen életmódot folytató lakosság száma. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A családok életkörülményeinek felmérése, felvilágosítása, kérelmek 
elkészítése, meggyőzés a meleg étkezés fontosságáról. 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, jegyző, szociális feladatokat ellátó ügyintéző, családgondozó. 

Partnerek Családsegítő szolgálat, étkezést biztosító vállalkozó 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

R: 1 – 4 hét 

K: 12 hónap 

H: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A családok egészségesebben étkeznek, fogyasztanak legalább napi egy 
alkalommal meleg ételt, ami által javul egészségi, fizikai állapotuk. Ezáltal 
sikeresebb lesz az elhelyezkedésük. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, pénzügyi forrás hiánya, korlátozott lehetőségek.  

Szükséges 
erőforrások Állami támogatás, önkormányzati hozzájárulás. 



Németbánya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

70 
 

 

3 táblázat 

Intézkedés címe: Lakhatási körülményekből adódó veszélyeztetettség 

Feltárt probléma 

(kiinduló 
értékekkel) 

Rossz lakáskörülmények, amelyek egyre veszélyesebbé teszik az ott élők 
biztonságát 

Célok -  

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

Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy a családok életvitelének javítása 
érdekében segítséget nyújt a rászorulók részére. 

R: Pontos felmérése a lakó épületeknek, a veszélyeztetettség mértéke 

K: Támogatások felkutatása, forrás szerzés 

H: Megvalósítás 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A családok életkörülményeinek felmérése, felvilágosítása, kérelmek 
elkészítése  

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, jegyző, szociális feladatokat ellátó ügyintéző,  

Partnerek Családsegítő szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

R: 1 – 4 hét 

K: 12 hónap 

H: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Önkormányzati adatok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya, korlátozott lehetőségek.  

Szükséges 
erőforrások Állami támogatás 
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3.táblázat 

Intézkedés címe: Tehetséges gyermekek támogatása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Tehetséges gyermekek elkallódásának megakadályozása. 

Célok -  

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

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek csoportjába tartoznak azok a gyerekek, akik 
valamely részterületen kiemelten tehetségesnek bizonyulnak. Mai társadalmunkban sajnos 
kevés figyelem irányul feléjük. Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy az elkövetkező 5 
évben kiemelten tehetséges gyermekek esélyegyenlőségeinek megteremtése, tehetségük 
kibontakoztatása érdekében szorosan együtt működik a szülőkkel, oktatási 
intézményekkel. Igyekszik feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek a gyermekek 
fejlődésének nagyobb teret biztosítanak. Ösztönzi a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban való részvételre. 

R: Ne vesszenek el a tehetséges gyermekek. 

K: Célirányú felkészítő munka, fejlődés. 

H: Tehetséges, kiegyensúlyozott felnőtt ember. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A gyermekek képességeinek felmérése. Szülők felvilágosítása a tehetséges gyermekek 
nevelésével kapcsolatban felmerülő nehézségekről. Hosszú távú fejlesztés érdekében a 
megfelelő szakemberek felkutatása együttműködve a családdal. A gyermek fejlődésének 
nyomon követése. 

Résztvevők és 

felelős 
Szakemberek, gyermekek, szülők, óvoda, iskola, önkormányzat. 

Partnerek Közoktatási intézmények, szülők. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 1 – 4 hét 

K: 6-12 hónap 

H: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

R: valamely részterületen tehetséges gyermekek felismerése és fejlesztése 

K: egyéni bánásmódot alkalmazó szakember dokumentálható jó eredményeket tud 
felmutatni  

H: felelős, aktív tagja a társadalomnak 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, nem megfelelő szakember gárda, érdektelenség, pénzügyi forrás 
hiánya. 

Szükséges erőforrások Szakember támogatása, cselekvőképes közösség, pályázati forrás. 
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4.táblázat 

Intézkedés címe: Elszegényedés jeleinek mérséklése. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Elszegényedés jelei. 

Célok -  

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

Az elszegényedés közelébe kerülő családokban élő szülőknek nagy nehézséget 
jelent, hogy a módosabb családok körében élő gyermekekhez hasonlóan tudják 
öltöztetni, járatni gyermekeiket. Mai társadalmunkban sajnos kevés figyelem 
irányul feléjük. Az önkormányzat célul tűzi ki, hogy az elkövetkező 5 évben 
segíti ezeknek a családoknak a gyermekeinek a társaikhoz hasonló ruházattal való 
ellátását. Igyekszik feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen különbségek 
mérséklésére segítséget nyújtanak. 

R: Ne érezzék hátrányos helyzetűnek magukat a gyermekek. 

K: Támogatások felkutatása, csere-bere akciók szervezése.  

H: Kiegyensúlyozott felnőtt ember. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az elszegényedés közelébe kerülő családok gyermekeinek feltérképezése. Szülők, 
pedagógusok, családgondozó bevonása a csere-bere akciók szervezésébe, 
lebonyolításába. Hosszú távú fejlesztés érdekében a gyermek fejlődésének 
nyomon követése. 

Résztvevők és 

felelős 
Szülők, gyermekek, óvoda, iskola, családgondozó, önkormányzat. 

Partnerek Óvoda, iskola, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

R: 1 – 4 hét 

K: 6-12 hónap 

H: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

R: Elszegényedés közelébe kerülő családok gyermekei felkutatása. 

K: Elszegényedés közelébe kerülő családok gyermekei számának csökkenése.  

H: Felelős, aktív tagja a társadalomnak. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, érdektelenség, pénzügyi forrás hiánya. 

Szükséges 
erőforrások Szakemberek támogatása, szülők közreműködése.  
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   6 .táblázat 
Intézkedés címe: Nők elhelyezkedésének segítése. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nők nagyarányú munkanélküliségének csökkentése 

Célok -  

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

Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy azoknak a munkavállalóknak, akik nagy eséllyel tudnának 
kikerülni a szabad munkaerő piacra segítséget, nyújt az induláshoz.   

R: Közelben lévő munkahelyek felkutatása. A dolgozók beajánlása. Referenciák készítése a 

munkáltatók számára. Gyakori probléma, hogy az érintettek nem rendelkeznek megfelelő 

ruházattal, önmenedzseléshez szükséges képességekkel. Ennek hiányában az állásinterjúkon való 

megjelenés is kérdéses. További probléma az utazási költség biztosítása az első munkába töltött 

hónapban. Mindezen hiányosságok felmérése és biztosítása.  Szerződéskötés az érintettekkel. 

K: 2 éven belül 2 fő elhelyezkedésének biztosítása.  

H: Ne emelkedjen a munkanélküliek száma, tartani az elért eredményt. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

- Végzettség felmérése, munkahelyek igényeivel való összeegyeztetés. 

- Referencia elkészítése. 

- Megállapodás elkészítése.  

- Testület részéről feltételek megállapítása. (pl. legalább 6 hónap munkaviszony elvárt, induló 

tőke biztosítása). 

Résztvevők és 

felelős 
Szociális ügyintéző, polgármester, közfoglalkoztatottak 

Partnerek Munkaügyi központ, cégek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1 hónap: Szakképzettség felmérése, hiányok felmérése 

2 hónap: Munkaügyi központ megkeresése 

5 hónap: Munkahelyek megkeresése 

8 hónap: Testület döntése, referencia elkészítése 

1 – 2 év: Referenciákkal elindítani lehetőség szerinti 2 főt. 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

R: A felmérések és egyeztetések dokumentálása. Biztosítani szükséges az anyagi és természetbeni 
erőforrásokat. 

K: Folyamatos kapcsolattartás a munkaügyi kirendeltséggel, (munkaerő-piaci szolgáltatások) és a 

környező vállalkozókkal a lehetséges munkahelyek feltárása érdekében.  Referenciák 

dokumentálása. Testületi ülési jegyzőkövek készítése. Együttműködési megállapodások. 

H: Az első fél évben a munkáltató és a munkavállaló részéről folyamatos visszajelzések. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Nincs megfelelő munkahely, folyamatos kutatás-e területen. 

A munkavállaló nem kellően motivált-egyéni terv készítése a munkába állást megelőző és azt 

követő hat hónapban. 

Szükséges erőforrások Induláshoz költségek fedezéséhez önkormányzat részéről pénzügyi erőforrás.  
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7 táblázat Intézkedés 
címe: Szakképesítés hiányának csökkentése a nők körében. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A helyi adatgyűjtések eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy a településen 
magas azoknak a nőknek a száma, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel. 

Célok -  

Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Az önkormányzat célja, hogy azokat a nőket, akik nem rendelkeznek szakképesítéssel, 
motiválja a tanfolyamok folytatására, elvégzésére. 

R: Az érintettek tanulási motivációjának felmérése. Tréningek szervezése a motiváció 
erősítése érdekében. Tanulócsoportok kialakítása, összetartozás érzésének erősítése, 
tréningek segítségével. 

K A képzésre való bejutás megszervezése, a Munkaügyi Központon keresztül.  

H: A képzés sikerességének biztosítása. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igényfelmérések, tanfolyamok indításának lekérdezése, felkutatása, kiválasztása, 
jelentkezési lapok kitöltésének segítése. 

Résztvevők és 

felelős 
Célcsoport, jegyző, polgármester. 

Partnerek Munkaügyi Kirendeltség 

Határidő (k) pontokba 
szedve 

- igényfelmérés: 60 nap 

- jelentkezés: 15 nap 

- képzés ideje: 1 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

- Tanfolyamot elvégzettek száma. 

- Elhelyezkedettek száma. 

- Lemorzsolódási mutató. 

- Igényfelmérés, kik szeretnének jelentkezni a következő tanfolyamokra. 

Kockázatok  és 
csökkentésük eszközei Lemorzsolódások – ösztönözni őket, pl.: nagyobb az elhelyezkedés esélye 

Szükséges erőforrások Résztvevők. 
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 8.táblázat 

Intézkedés címe: Idősek informatikai ismereteinek bővítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősek a számítógép és internet használat területén alacsonyabb szintű ismeretekkel 
rendelkeznek, mint a fiatalabb korosztályok,  ezért az önkormányzat  az általános iskola 
pedagógusainak bevonásával  számítógép ismeret, internethasználatot célzó csoportos képzést 
szervez a településen élő 60 év feletti emberek számára. 

Célok -  

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

R: Tájékozódunk az idősek informatikai jártasságának szintjéről. Igényfelmérést végzünk körükben.  

K: A képzés levezetéséhez az általános iskola pedagógusai bevonását tervezzük. Helyszín az 
általános iskola, amely a szükséges számítógépparkkal rendelkezik.  

H: A képzések beindítása és folyamatos fenntartása.  

Modulok: 

1.  Számítógép használatával kapcsolatos általános ismeretek. 
2. Internet és levelező rendszer használat. 
3. Elektronikus úton igénybe vehető szolgáltatások. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

- szint és igényfelmérés 

- pedagógusok bevonása 

- helyszín biztosítása 

- képzések lebonyolítása,  

- folyamatosság fenntartása  

 

Résztvevők és 

felelős 
Általános iskolai pedagógusok, nyugdíjas klub vezetője. 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R.: 1-2 hónap 

K.: 6 hónap 

H.: 1 év 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

A program konkrét eredménye az idősek magányosság érzésének csökkentése. Célunk, hogy 
hasznosan töltsék szabadidejüket. A számítógép segítségével bővítsék ismereteiket, a tőlük távol élő 
rokonaikkal, ismerőseikkel ezen keresztül is tudják a kapcsolatot tartani. Könnyebben 
hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyekhez a településen nincs módjuk.  

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Idősek érdektelensége, félelme. Ennek kiküszöbölésére szükséges a fiatalok bevonása. Reményeink 
szerint unoka és nagyszülő együtt vesz részt a képzéseken.  

Szükséges erőforrások Terem, eszközök biztosítása, számítógépes tudással rendelkező szakemberek. 
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9.táblázat 
 
Intézkedés címe: Nyugdíjas Klub létrehozásának támogatása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A településen sok idős, nyugdíjas korú személy él, akik már több szabadidővel rendelkeznek. 
Nincs sok lehetőség, hogy csoportosan összejöjjenek, beszélgessenek, kikapcsolódjanak az 
otthoni, mindennapi gondokból, a munkából. Ezért az önkormányzat fontosnak tartja a 
Nyugdíjas Klub létrehozásának támogatását, mely az idősek részére szórakozást, programokat 
jelent. Ebbe be kívánja vonni a községben működő civil szervezetek önkénteseit, akiknek 
közreműködésével kézműves foglalkozásokat, néptánc fesztivált szervez, valamint felelevenítik a 
népi hagyományokat. Az önkormányzat kialakít egy termet részükre, ahol hetente 
megtarthatják foglalkozásaikat, összejöveteleiket. 

Célok -  

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

R: Igényfelmérést végzünk az idősek körében, új tagokat toborzunk. 

K: A klub megalapításában való aktív közreműködés. Programokat szervezünk annak érdekében, 
hogy ott jól érezzék magukat. Ebbe be kívánjuk vonni a községben működő civil szervezetek 
önkénteseit. 

H: Nem lesz a társadalomtól elszigetelt, visszavonult, magányos nyugdíjas ember. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

- igényfelmérés 

- alapítás 

- tagok bevonása 

- helyszín biztosítása 

- programok szervezése,  

- folyamatosság fenntartása  

 

Résztvevők és 

felelős 
Települési civil szervezetek önkéntesei. 

Partnerek Önkormányzat, Kostajger Mihály KHE 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R.: 1-2 hónap 

K.: 6 hónap 

H.: 1 év 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

A program konkrét eredménye az idősek magányosság érzésének csökkentése. Célunk, hogy 
hasznosan töltsék el szabadidejüket. Reményeink szerint a nyugdíjas klub és civil szervezetek által 
közösen szervezett programok, rendezvények fellendítik a község kulturális életét.    

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei Idősek érdektelensége, félelme. Ennek kiküszöbölésére szükséges a fiatalok bevonása.   

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati támogatás, terem, eszközök, rendezvény szervező biztosítása. 
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10. táblázat 

Intézkedés címe: Járdák biztonságossá tétele. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A járdák rendkívül hiányosak, így a településen élő mozgáskorlátozott, fogyatékos 
személyek közlekedése nehézkes.  

Célok -  

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

A településen közlekedésre alkalmas, hiányzó  járdák kiépítése. A települési 
önkormányzat célul tűzi ki, hogy az elkövetkező 5 évben, a település járdáit felújítja, 
illetve újakat létesít közmunkások bevonásával. 

R: közmunka program figyelése 

K: részvétel a közmunka programban, támogatás igénylése 

H:  járdák állapotának javítása  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- felmérés 

- munkaerőigény bejelentése 

- szerződés kötés 

- közmunkások alkalmazása  

- felújítás elvégzése közmunkások közreműködésével  

 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, közmunkások. 

Partnerek Munkaügyi Kirendeltség, közmunkások. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R.: 1-2 hónap 

K.: 6 hónap 

H.: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Élhetőbb környezet, biztonságosabb közlekedés. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, közmunkaprogram, támogatás hiánya.   

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati támogatás. 
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11.táblázat 

Intézkedés címe: Fogyatékkal élők ellátásának javítása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A fogyatékkal élők sok esetben egyedül élnek családi házukban, a család, rokonság 
távoli településeken él, így nincs aki naponta rájuk nézzen, ellássa őket.  

Célok -  

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

A településen hozzáférjen minden ember, így a fogyatékosok is a szociális 
alapszolgáltatásokhoz. Ennek érdekében az önkormányzat házi segítségnyújtást biztosít a 
rászorulóknak, ha lehetőség lesz rá, közmunka program keretében. 

R: közmunka program figyelése 

K: részvétel a közmunka programban, támogatás igénylése 

H:  fogyatékos személyek életvitelének javítása  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- felmérés 

- munkaerőigény bejelentése 

- szerződés kötés 

- közmunkások alkalmazása  

- fogyatékosok gondozása a közmunkások közreműködésével  

 

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat, közmunkások. 

Partnerek Munkaügyi Kirendeltség, közmunkások. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R.: 1-2 hónap 

K.: 6 hónap 

H.: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Mindenki számára elérhetőek legyenek a szociális alapszolgáltatások. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, közmunkaprogram, támogatás hiánya.   

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati támogatás. 

 



Németbánya Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 

79 
 

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 

Intézkedé
s 

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 Helyi foglalkoztatási 
eszközök alkalmazása 

Nehéz a mun-
kanélküliek elhe-
lyezkedése 

Közmunka program 
haté-konyságának 
növelése 

Európa 2020. Munkanélküliek 
minél nagyobb 
arányú bevo-nása a 
köz-munka prog-
ramba 

Polgármester  2018.06.30. Évente 15 fő 
közmunkás al-
kalmazása 

állami, önkor-
mányzati, vállal-
kozói támogatás 

Folyamatos. 

2 Meleg étkeztetés biz-tosítása Önhibáján kívül szerény 
körülmé-nyek között 
élők rendszeres meleg 
étkezésének hiá-nya 

Megfelelő élet-
körülmények 
biztosítása 

Európa 2020. Napi egyszeri meleg 
étkezés-hez való 
hozzá-jutás 

Polgármester 2018.06.30. Évente 5 család 
életvitelének ja-
vítása 

állami, önkor-
mányzatitámo-gatás 

Folyamatos. 

3 Lakhatási körülményekből 
adódó veszélyeztetettség 

Egyes lakó épületek 
rendkívül rossz állapota 

Biztonságos lakó 
körülmények 

Európa 2020 Lakóépület 
biztonságossá tétele 

Polgármester 2018.06.30. Évente 2 lakás 
rendbe tétele  

Állami támogatás Folyamatos 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Tehetséges gyermekek 
támogatása 

Nincs lehetőség a 
kiemelt képességű 
gyermekek 
továbbfejlesztésé-re 

Tehetséges, sze-
rénykörülmé-nyek 
között élő gyermekek 
esélyegyenlőségének 
megterem-tése 

Európa 2020. Tehetséges 
gyermekek ré-szére 
támogatás biztosítása 

Polgármester, iskola 
vezető 

2018.06.30. Évente 3 tehet-séges 
gyermek támogatása 

állami, önkor-
mányzati támo-gatás 

Folyamatos. 

2 Elszegényedés okozta 
különbségek mérsék-lése 

Nagy gondot okoz az 
elszegényedés 
látszatának leplezése 

Ne érezzék ma-gukat 
a gyer-mekekhátrá-
nyoshelyzetű-nek 

Európa 2020. Ruhagyűjtés, csere-
bere akciók 
szervezése 

Családgondozó 2018.06.30. Évente 5 család 
gyermekének 
támogatása 

szakemberek, szülők 
támoga-tása 

Folyamatos. 

III. A nők esélyegyenlősége 
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1 Nők elhelyezkedésé-nek 
segítése 

Nehéz az elhelyez-
kedés, elindulás-hoz 
nincs bztosít-va az 
anyagi háttér 

Minél több 
munkanélküli nő 
munkába állása 

Európa 2020. Munkahelyek 
felkutatása, re-
ferenciakészí-tés, 
induláshoz anyagi 
támoga-tás nyújtása 

Polgármester 2015.06.30. két éven belül 5 fő 
elhelyezke-
déséneksegíté-se 

önkormányzati 
támogatás 

Folyamatos. 

2 Szakképesítés hiányá-nak 
csökkentése a nők körében 

Szakképesítéssel nem 
rendelkező nők magas 
aránya 

Szakképesítés 
megszerzése 

Európa 2020. Támogatott kép-
zésekfelkutatá-sa, 
bejutás meg-
szervezése 

Polgármester 2014.06.30. Egy év alatt 2 ember 
szerez-
zenszakképesí-tést 

állami támoga-tás Folyamatos. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek informatikai 
ismeretének bővítése 

Alacsony infor-matikai 
ismeret 

Ismeretszerzés, 
szabadidő hasz-nos 
eltöltése 

Európa 2020. Informatikai is-
meretek meg-
szerzésére kép-zés 
szervezése 

Tagiskola vezető 
Nyugdíjas Klub 
vezető 

2014.06.30. Egy év alatt 5 fő 
nyugdíjas infor-
matikaiismere-tének 
bővítése 

terem, eszkö-zök, 
szakembe-rek 

Folyamatos. 

2 Nyugdíjas Klub létrehozása Kevés a program a 
nyugdíjasok szá-mára 

Magányosság 
érzésének csök-
kentése, szabad-idő 
hasznos el-töltése 

Európa 2020. Tagok toborzá-sa, 
programok 
szervezése 

Pedagógusok 2014.06.30. Egy év alatt 5 tag 
toborzása, heti 1 
alka-lommal össze-
jövetel, évente 2 
rendezvény 

önerő, pályázati 
támogatás, te-rem, 
eszközök,  

Folyamatos. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Járdák biztonságossá tétele Rossz minőségű, 
hiányos járdák 

Biztonságosabb 
közlekedés kia-
lakítása 

Európa 2020. Közmunkások 
igénybevételé-vel 
járdák felújí-tása 

Polgármester 2018.06.30. Évente 500 m járda 
felújítása 

önerő, pályázati 
támogatás 

Folyamatos. 

2 Fogyatékkal élők ellá-tásának 
javítása 

Nincs megfelelő ellátás 
a fogya-tékos 
embereknek 

Mindenki szá-mára 
elérhető legyen a 
szoci-álisalapszolgál-
tatás 

Európa 2020. Közmunkások 
bevonásával házi 
segítésg-
nyújtásbiztosí-
tásánakbőví-tése 

Polgármester 2018.06.30. Szükség esetén a 
szolgáltatás 
biztosítása 

önerő, pályázati 
támogatás 

Folyamatos. 
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3. Megvalósítás 

 

3.3.1.A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen 

működő civil szervezetek 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. 
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3.3.2.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 szükség esetén 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. 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz a 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. 

 

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 

HEP Fórum tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 
képviselője 
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3.3.3.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. 

 

3.3.4.Nyilvánosság 

 

A program tervezett módosításait megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a 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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3.3.5.Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Blaskovits Zoltán 

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

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek,  

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

megvalósításában, 

- az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak, 

- az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 

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

intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

3.3.6.Érvényesülés, módosítás 

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

során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

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

személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
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Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik 

be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött 

célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Németbányai község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 

 

III. Ezt követően Németbánya község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 78/2013.(IX.26.) számú határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

2013. szeptember 26. 

         Blaskovits Zoltán 

                                                                                                              polgármester 

 

 

Németbánya Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
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Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék8 

 

NÉV9HEP részei10Aláírás1112345678910R É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É 

T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T 

ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER 

É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T 

ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER 

É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T ER É T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös 
munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
9  A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
10 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az 
adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
 R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
11 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


