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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

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

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

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

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

Eplény Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a költségvetési koncepcióját, a gazdasági programját, a településrendezési rendezési 

eszközeit, a településfejlesztési koncepcióját, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 
 

A település bemutatása 
 

EPLÉNY a zirci medence és a veszprémi fennsík vízválasztóján fekvő település. Az első oklevelek 

1749-ben említik mint Olaszfaluhoz tartozó pusztát, határrészt. Földesura a zirci apát volt. Kápolnáját 

Szent Bernát tiszteletére szentelték fel, iskoláját Vajda Ödön zirci apát építtette. A település neve 

bizonytalan eredetű, jelentése: szán talpait összekötő keresztgerenda. A község fejlődése az 1930-as 

évek elején gyorsult fel. Az eplényi mangánércbányát 1929-ben nyitották, magántársaság működtette 

1933-ig, ettől kezdve pedig az 1948-ban államosított Rimamurányi-Salgótarjáni Rt. tulajdonában 

volt. Később többször is gazdát cserélt, 1967-ben például a Budapesti Ércfeltáró Vállalat működtette 

a bányát. Abban az évben százhúsz bányász, illetve kisegítő jutott így megélhetéshez. Eleinte még 

gondot fordítottak a bánya fejlesztésére, később viszont erre már alig törekedtek, mert a mangánérc-

készlet kimerülő félben volt. A bányát 1979-ben zárták be végleg. 

 

 
 

Átszeli a falut a Veszprém-Győr közötti 82-es főközlekedési út és a két megyeszékhelyet összekötő 

vasútvonal is. A települést Veszprémmel, Zirccel, illetve Győrrel összekötő autóbusz-közlekedés 

nagyon intenzív. Eplény hosszú időn át Olaszfaluhoz tartozott közigazgatásilag, mivel a két települést 
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mindössze három kilométer választja el egymástól. Az 1980-as években azonban mindkét községet a 

várossá váló Zirchez csatolták. Eplény 1992. január 1-től új történelmet ír, mivel a helyi népszavazás 

eredményeként attól a naptól fogva, fennállása óta először önálló községgé vált. 

 

 
 

A kápolna 200 éves évfordulóját 1993. augusztus 19-én, a község védőszentjének napján ünnepelték, 

és erre az alkalomra fel is újították az épületet. A település - írások szerint - legrégebbi épületét, az 

akkori "korcsmát" 250. évfordulója alkalmából újították fel. Az épület jelenleg Közösségi Házként 

működik, építészeti szempontból is páratlan pincéje pedig az Ámos Borháznak ad otthont, ahol mind 

a huszonkét magyar borvidék neves pincéinek nedűje - akár egy bortúra keretében - megízlelhető. 

 

A község további nevezetessége a 2006-tól folyamatosan bővített síközpont, ahol a síelőket 

csákányos felvonók, valamint az ország egyetlen négyüléses libegője szállítja az Ámos-hegy tetejére. 

Öt hóágyúzható pályájából két sípályája éjszakai kivilágítással is ellátott. Kedvező hóviszonyok vagy 

kellő hideg esetén a felvonók reggeltől estig üzemelnek. A téli időszakon túl pedig, a 2011-ben 

kialakított terepkerékpár-pályák várják a látogatókat. 

 

 
 

A település 2000 óta minden közművel rendelkezik, az önállóságnak köszönhetően dinamikusan 

fejlődő, bakonyi település tiszta, nyugodt környezete és jó megközelíthetősége miatt egyre 

közkedveltebb kirándulóhellyé válik az év minden időszakában. E népszerűség fenntartását, 

növelését szolgálja a 2003-ban átadott Ámos-hegyi Pihenőerdő, mely 230 hektár területen 

tanösvénnyel, kilátóval, tornapályával, erdei játszóterekkel várja a kirándulókat. Az idelátogatók 

kényelmét igényes szálláslehetőségek is biztosítják. 
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Említést érdemel a Dunántúl leghosszabb, építésekor 199 m hosszú vasúti alagútja, melyet az első 

világháborúban elsősorban olasz hadifoglyok építettek, és már filmforgatás helyszíne is volt. Mára 

sajnos egy, az 1980-as években elkövetett átépítési hiba miatt hossza kb. 100 m-re csökkent. A 

hegyvidék, különösen ősszel, kedvelt vadászati terület, melyet a hazai vadászokon kívül számos 

külföldi vendég is látogat. Kitűnő piknikezési lehetőséget kínál a Malom-völgy, melyet egy tiszta 

vizű patak szel át, amely korábban malmot is hajtott. A természetjárást kedvelők a turistautakon 

barangolva gazdag növényvilágot csodálhatnak meg, találkozhatnak például őzekkel, szarvasokkal, 

muflonokkal, vaddisznókkal, így bepillantva a Bakony erdeinek mindennapjaiba, tehát felejthetetlen 

élményekben lehet részük. 

 

Eplény egy minden bizonnyal változatos múlttal rendelkező, ősi település Veszprém megyében, ezt 

bizonyítja a községhatárban, a volt Kökényesi Betyár Csárda melletti ásatás eddigi eredménye, amely 

során közel 150 avar kori (i.sz. 700-800 körüli) sírt és egyéb tárgyakat tártak fel a régészek. 

 

Demográfia: 

1. táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2012 516  

2013 505 97,9% 

2014 491 97,2% 

2015 481 98,0% 

2016 482 100,2% 

2017 n.a.  

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

 
1. ábra 
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Az 1. táblázatból látható, hogy a lakónépesség száma 2012 és 2015 közötti teljes időszak tekintetében 

folyamatosan csökkent, de 2016-ban ez csökkenés megállt. A változás részben annak tudható be 

némelyik városi iskola és óvoda csak a helyi tanulókat vette fel, így egyes szülők, a munkába járás és 

gyermekelhelyezés miatt, kénytelenek voltak átjelentkezni az adott településre, miközben a 

életvitelszerűen továbbra is Eplényben laktak. A lakónépességben csak azok a személyek 

szerepelnek, akiknek nincsen másutt tartózkodási helye. 
 

2. táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú 

nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  263 265 528 49,81% 50,19% 

0-2 évesek   n.a. n.a.  9 n.a.  n.a 

0-14 éves  31 28 59 5,87% 5,30% 

15-17 éves  7 6 13 1,33% 1,14% 

18-59 éves  176 164 340 33,33% 31,06% 

60-64 éves  17 10 27 3,22% 1,89% 

65 év feletti  32 57 89 6,06% 10,80% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

      

 
2.1 ábra 

 

 
2.2 ábra 
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Az 2. táblázatból látható, hogy miközben a teljes lakosságra nézve a nők és férfiak aránya közel 

azonos, addig a 60 év felettiek esetében ez az arány jelentősen eltolódik a nők javára.  

Az aktív korúak aránya a férfiak esetében viszont magasabb.  
 

3. táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

 

Öregedési index (%) 

 

2012 94 69 136,23% 

2013 90 66 136,36% 

2014 89 63 141,27% 

2015 90 60 150,00% 

2016 89 59 150,85% 

2017 n.a n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

 
3. ábra 

 

Az egyre csökkenő gyermekszületésnek, illetve a gyermekvállalás kitolódásának, továbbá az várható 

átlagéletkor növekedésének köszönhetően a település fokozatos elöregedése látható a 3. táblázatból, 

bár most ismét némi mérséklődés tapasztalható. 

4. táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma 

2012 3 5 -2 -3,6 

2013 11 18 -7 -12,9 

2014 14 25 -11 -20,79 

2015 8 11 -3 -5,73 

2016 23 17 6 11,36 

2017 n.a n.a.    

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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4. ábra 

 

A 4. táblázat a belföldi vándorlást mutatja be, amely alapján látszólagosan változó mértékű 

elvándorlás mutatkozik a vizsgált időszakban, azonban egy tágabb intervallumban a kép éppen, hogy 

fordított lenne. A település a zirci térségben az egyik leginkább fejlődött község. Hisz 1992-ben az 

önállóság elnyerése idején alig laktak többen 400 főnél a településen, míg most 530 fő a lakosság 

száma. Ez köszönhető annak, hogy az elmúlt 20 évben közel 100 építési telek kialakítására került sor, 

amelynek fele még beépítésre vár, és a jelenlegi ingatlanpiaci pangást követően ismét növekedésre 

lehet számítani. 

5. táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

 

Halálozások száma 

 

Természetes 

szaporodás (fő) 

 

2012 3 3 0 

2013 3 10 -7 

2014 1 7 -6 

2015 3 5 -2 

2016 2 6 -4 

2017 n.a n.a.  

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

 
5.1 ábra 
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Az 5. táblázat a vizsgált időszakon belül azt mutatja, hogy a születések száma sajnos szinte minden 

évben elmaradt a halálozások számától. A 15-25 évvel azelőtti időszakban a születések száma 

háromszorosa, négyszeresese volt a jelenlegihez képest.  

 

 
5.2 ábra 

 

Az 5.2 ábrán is látható, hogyha különböző mértékben is, de mindenütt kedvezőtlenül alakul ez a 

mutató az országban, a régióban, a megyében és a járásban is. 

 

Gazdasági helyzet 

A település adottságaira való tekintettel ipari tevékenység nem alakult ki, azonban a jelentős 

nagyságú erdőterület miatt az erdő- és vadgazdálkodás jellemző. Elsősorban a lakóingatlanokhoz 

tartozó kertekben folyik saját célú kistermelés. A településen egy őstermelő foglalkozik jelentősnek 

mondható mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységgel. A közel ötven bejegyzett vállalkozás 

nagyobb része egyéni vállalkozó. 

Az elmúlt tíz évben viszont az idegenforgalmi aktivitás, különösen a sí centrum fejlődésének és 

országos ismertségének köszönhetően, megnőtt. Ma már 14 szálláshely fogadja a vendégeket. 

 

Társadalmi helyzet 

A település lakásállománya az 1994-es telekosztást követően folyamatosan növekedett, ennek az 

üteme a gazdasági visszaesés és recesszió, továbbá a devizahitelezés bedőlése miatt az előző 

időszakban érezhetően visszaesett. Az újabb 50 házhelyes telekosztásnak köszönhetően, az utóbbi 2-

3 évben, ha még nem az elvárt ütemben, de ismét elindultak a lakásépítések. 

Eplényben az általános iskolai oktatás, amely az alsó négy osztályos tanítást jelentette, 1979-ben 

megszűnt.  

Az óvoda, amely korábban nem volt a településen, 1994 óta működik. 

A népességre, a szociális helyzetre és a foglalkoztatásra vonatkozóan, a programterv következő 

fejezeteiben részletesen kitérünk. 
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Értékeink, küldetésünk 
 

A jó környezeti adottságainkat, megközelíthetőségünket, és infrastrukturális ellátottságunkat 

kihasználva továbbra is törekszünk arra, hogy a letelepedést elősegítve, folytassuk a település 

fejlesztését. 

A település lakossága számára az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások 

helyben tudjuk biztosítani. 

A programunkkal, az élet valamennyi területén megelőzzük a hátrányos megkülönböztetést és 

elősegítjük egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az 

önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek együttes feladata. 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését 

az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, 

milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Eplény Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség. Az esélyegyenlőségi 

programnak a településen élő hátrányos helyzetűekre kell irányulnia. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 

valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

IT tartalmazza. 
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A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet alapján alkalmaztuk,  

 

különös figyelmet fordítva 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az Ebktv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, 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. 
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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 képviselő-testület által hozott döntéseknek. Eplény 

Községi 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 biztosítják. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 

alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  

A település 2013-ban fogadta el a helyi esélyegyenlőségi programját, amelynek átfogó 

felülvizsgálatát végezzük el. 

A képviselő-testület 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a települési támogatás keretében 

nyújtott szociális ellátásokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 

ellátásokat, a 10/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendeletében az iskolakezdési támogatásokat, a 

6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletében a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, 

egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokat szabályozza.  

A törvényi előírásokon túl, a rendeletek célja, hogy olyan támogatási rendszer működjön, amely az 

állampolgárok számára a megelőzésre, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. 

A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.  

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Költségvetési koncepció – az önkormányzat a koncepció tervezése során, az anyagi lehetőségeinek 

korlátai között, figyelembe veszi az esélyegyenlőség biztosításához szükséges támogatási és 

programfinanszírozási lehetőségeket, továbbá a fejlesztések tervezése során gondot fordít a 

közszolgáltatások akadálymentes megközelíthetőségre. 

 

Gazdasági program – a képviselő-testület a gazdasági program készítése során figyelemmel lesz a 

helyi esélyegyenlőségi tervben megfogalmazásra kerülő intézkedések végrehajtásához szükséges 

gazdasági környezet kialakítására. 

 

Településfejlesztési koncepció – a település közigazgatási területére fogalmaz meg átfogó stratégiai 

célkitűzéseket a település jövőbeni kialakítására vonatkozóan. 

 

Településszerkezeti terv – felülvizsgálata vagy módosítása az országos és térségi érdekek, továbbá 

a szomszédos települések alapvető jogainak figyelembevételével történik, amely a település térbeli 

kialakítását, elrendezését, a területek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 

infrastrukturális elemek elrendezését, a fejlesztések irányát és a védendő környezet meghatározását 

szolgálja.  

 

Településrendezési terv – a településszerkezeti tervben foglaltak figyelembevételével, helyi 

rendeletben részletesen szabályokat fogalmaz meg a településrendezés végrehajtására, az élhető 

környezet kialakítására és fenntartására vonatkozóan.  
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Eplény Községi Önkormányzat, 2013. január 1-től, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 

tagjaival együttműködve, a Családsegítést, a Házi segítségnyújtást, a Szociális étkeztetést, a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot, az Anya-, gyermek- és csecsemővédelmet, a 

Központi Orvosi Ügyeletet, a társulás önkormányzataival közösen látja el. 

Jelenleg Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény látja el az étkeztetés 

szociális alapszolgáltatást.  

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona költségvetési szerv által biztosítja a 

családsegítés szociális alapszolgáltatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti 

gondozását. 

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő Egészségügyi 

Alapellátási Intézmény költségvetési szerv által biztosítja, a sürgősségi egészségügyi alapellátást 

(központi háziorvosi ügyeletet) és a védőnői szolgálatot Eplény közigazgatási területén. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A HEP készítése során minden esetben törekedtünk a legfrissebb statisztikai, intézményi adatok 

begyűjtésére (néhol 2017-es adatok is elérhetőek voltak), ennek ellenére többször is szembesülnünk 

kellett adathiánnyal. 

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit 

Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR – Az 

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 

TÁKISZ, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.  

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység viszonylag új, ismét egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen elsősorban azt a 

jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte 

esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek.  

Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi 

szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban. Minden társadalom 

fokmérője, miképpen bánik a magára maradt emberekkel.  

A településen az élet, a lakhatás, a gyermek, az időskorú, a bántalmazott nő veszélyeztetéséből, vagy 

a fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő, azonnali beavatkozást igénylő, 

esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. 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 élők jelenleg nincsenek. Azonban az időnkénti munkahelyek hiánya, 

az elhelyezkedési esélyek romlása a szerény körülmények között élő emberek, családok megélhetési 

körülményeit rontja.  

A településen roma származású lakosok nem élnek, így ezzel a témával az esélyegyenlőségi 

programunkban nem kell kitérni. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek egy része a szociális pénzbeli juttatásokból származik, amely 

a településen belül, a munkalehetőségektől függően, 6-10 család között változik. 

A helyi lakosok szerény és átlagosnak mondható, de összességében elfogadható körülmények között 

élnek. Az otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb, a jövedelemhez mérten aránytalanul 

magas rezsi, és sokaknál, a megemelkedett törlesztő részletek miatt. 

Az inaktív lakosságra vagy nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőkre, az alacsonyabb iskolai 

végzettség a jellemző. 

A szakmával rendelkezőkre kevésbé jellemző a tartós munkanélküliség. A jövedelem kiegészítése 

érdekében, aki teheti mellékfoglalkozást vagy alkalmi munkavállalást is végez. 

A családok döntően saját tulajdonú családi házban élnek. Kevés otthonban több generáció él együtt. 

A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. Aki 

teheti, az a családi házakhoz tartozó 400-1500 m2 közötti kerteket műveli saját célra. 

A településen kevesen vannak, akik ennél nagyobb birtokkal vagy földbérleménnyel rendelkeznek. 

A település adottságai miatt, megélhetést biztosító mezőgazdasági tevékenységgel mindössze egy-

két aktívkorú család foglalkozik. 

Az önkormányzat évente 3-4 főt tud közfoglalkoztatni. Azonban a jelenlegi közfoglalkoztatás 

jövedelmi szempontból diszkriminatív, mivel nem tud érvényesülni az egyenlő munkáért egyenlő bér 

elve. Itt az esélyegyenlőség mindenképpen sérül. Ezt az önkormányzat egyéb juttatással tudja csak 

részben enyhíteni. 

 

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.  

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 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.  
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6. táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

(fő) 

Férfi                  
Nő 

 
Összesen Férfi  Nő  Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 203 191 394 6,25 3,1% 8,5 4,5% 15 3,7% 

2013 201 187 388 5,75 2,9% 7 3,7% 13 3,3% 

2014 196 181 377 4,25 2,2% 5,5 3,0% 10 2,6% 

2015 196 178 374 3,5 1,8% 3 1,7% 7 1,7% 

2016 200 180 380 3 1,5% 2 1,1% 5 1,3% 

2017 n.a. n.a.  2,25  2,25  5  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

       
 

 
6. ábra 

 

Ezek az adatok azt tükrözik, hogy az aktív korúakhoz képest milyen arányú a nyilvántartott 

álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és 

nők között. Az adatok tanúsága szerint, a vizsgált időszakban, a nők és férfiak körében is csökkenő 

tendenciát mutat a nyilvántartott álláskeresők száma.  
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7. táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15 13 10 7 5 5 

20 év alatti  
Fő  0 0,5 1,25 1,75 0,5  0 

% 0,0% 3,9% 12,8% 26,9% 10,0% 0,0% 

20-24 év  
Fő 2 2,25 1,25 1,25 1 0,75 

% 13,6% 17,6% 12,8% 19,2% 20,0% 21,4% 

25-29 év 
Fő 2,25 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 

% 15,3% 5,9% 5,1% 7,7% 10,0% 14,3% 

30-34 év  
Fő 1 0,75 1 0,25  0  0 

% 6,8% 5,9% 10,3% 3,8% 0,0% 0,0% 

35-39 év  
Fő 0,75 0,75 0,25 0  0,25 0  

% 5,1% 5,9% 2,6% 0,0% 5,0% 0,0% 

40-44 év  
Fő 2,25 2,5 0,75 1 0,25 0,5 

% 15,3% 19,6% 7,7% 15,4% 5,0% 14,3% 

45-49 év  
Fő 2,25 4 2,25 0,5 1,25 1 

% 15,3% 31,4% 23,1% 7,7% 25,0% 28,6% 

50-54 év  
Fő 2,25 0,25 0,75  0  0 0  

% 15,3% 2,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

55-59 év  
Fő 2 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 

% 13,6% 5,9% 7,7% 3,8% 15,0% 21,4% 

59 év feletti  
Fő 0  0,25 1 1 0,5 0  

% 0,0% 2,0% 10,3% 15,4% 10,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
 

 

 
7. ábra 
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Foglalkoztatás szempontjából általában a hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj 

előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 

munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 

meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 

munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 

száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 

ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

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

a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. Itt is jól látszik 

az évek közötti változás, 2014-hez képest már 10 fő alatti a regisztrált munkanélküliek száma. 2017-

ben egyetlen korcsoportban sem volt 1 főnél több a regisztrált munkanélküli, ami kedvezőnek 

mondható. 
 

 

 
8. ábra 

 

A 8. ábrából jól látható, hogy a településünk a regisztrált munkanélküliek szempontjából, minden 

viszonyítás tekintetében, kedvező helyzetben volt és van, a 2009. és 2011. évet leszámítva.  
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9. ábra 

 

 

A 9. ábra alapján a regisztrált munkanélküli nők száma és helyzete a településen élők esetében 

jónak mondható, különösen az országos átlaghoz viszonyítva. 

 

8. táblázat - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya  

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 22,03 n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2013 27,45 n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2014 12,82 n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 15,38 n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2016 18,18 n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2017 n.a. n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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10. ábra  

 

 

A 8. táblázat és a 10. ábra 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. elérni. 

Mivel a regisztrált munkanélküliek száma alacsony, ezért a tartós munkanélküliek száma is alacsony, 

ami jelenleg 1-2 főt jelent a fenti adatok szerint. 

 

 

 
11. ábra 
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A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A 

pályakezdők elhelyezkedési esélye a 11. ábra adatai alapján megfelelőnek tűnik, azonban a 

tapasztalatunk szerint ennél jóval magasabb az állást keresők száma, és egyre többen külföldön 

keresik a megélhetésüket vagy alkalmi munkavállalásból élnek. Azt, 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. 

9. táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában 

Férfi Nő  Férfi Nő 

  % % % % 

2001 94,0% 90,3% 6,0% 9,7% 

2011 98,6% 96,5% 1,4% 3,5% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
 

 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma részben azért volt korábban magas, mert 

2001. évben az idősebb korosztályból sokan éltek még, akik 6 elemi, vagy annál alacsonyabb iskolai 

végzettséggel rendelkeztek. A mostani 60 év alatti korosztályon belül már alig vannak néhányan, akik 

ne végezték volna el az általános iskola 8 osztályát. 

 

10. táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 

iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

 

Általános iskolai végzettség  

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 15 0 0,0% 3,75 25,4% 11 74,6% 

2013 13 0 0,0% 4 31,4% 8,75 68,6% 

2014 10 0 0,0% 2,75 28,2% 7 71,8% 

2015 7 0 0,0% 1 15,4% 5,5 84,6% 

2016 5 0 0,0% 1,25 25,0% 3,75 75,0% 

2017 5 0 0,0% 1,25 27,8% 3,25 72,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

A 10. táblázat a regisztrált munkanélküliek számát mutatja az iskolai végzettség szerint, ez alapján 

ellentmondónak tűnnek a fentebb említettek, hogy a képzetlenebbek elhelyezkedése nehezebb, 

viszont az adatok értékelésénél tudni kell, hogy a településen élők döntő többsége szakmával vagy 

magasabb képzettséggel rendelkezik. 
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    11. táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 

 Év 

Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók száma 

 

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban 

 

Fő Fő % 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 

(TÁKISZ) 

 

 

A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, erre igény sincs, és nem is indokolt. Korábban, az 

1980-as és 90-es években néhányan részt vettek ilyen képzésben, ők akkor Zircre jártak. 

 

Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem ismert. A helyi 

adatgyűjtés alapján sincs ilyen típusú oktatásban résztvevő. Korábban viszont, többen is ilyen 

formában szereztek szakmát vagy tették le az érettségi vizsgát. 

 

12. táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák aránya 

az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz 

képest 

2012 2 0,51% 0 0% 

2013 3 0,77% 0 0% 

2014 6 1,59% 0 0% 

2015 5 1,34% 0 0% 

2016 7 1,84% 0 0% 

2017 6 n.a 0 0% 

Forrás: Önkormányzat adatai    
 

2011. évtől a közfoglalkoztatás eddigi rendszerét egy új támogatási rendszer váltotta fel. Megszűnt a 

közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, helyükbe egy egységes 

közfoglalkoztatás lépett. 

A közfoglalkoztatás keretében, az elmúlt időszakban, a VERGA Zrt. több álláskereső részére tudott 

napi 8 órás időtartamban hosszabbtávú foglalkoztatást biztosítani a környező erdők területén. Abban 

a programban Eplényből további 2 fő tudott részt venni. 

2018 és 2019-ben 4-4 fő közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál, ők azok, akik már évek óta 

e foglalkoztatási formában vesznek részt. 

A településről a közeli városokba, elsősorban a megyeszékhelyre, jó a közlekedés. A nagyobb 

vállalatok, multinacionális cégek, saját vagy bérelt autóbusszal szállítják a dolgozóikat. 

A téli időszakban a sípálya és a szálláshelyek nyújtanak még munkalehetőséget a településen. 

A helyi foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nem találtunk információt.  
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is 

módosították, a képviselő-testület a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokat, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások a 4/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendeletében szabályozza.  

Az álláskeresési segély 2011. augusztus 31-vel megszűnt, megmaradt a biztosítási jogviszonyhoz 

kötött álláskeresési járadék. Álláskeresési járadékot az kaphat, aki álláskereső, aki munkát akar 

vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre és a foglalkoztatási szerv sem tud a számára 

megfelelő munkát felajánlani. Az ellátás egyik fontos jellemzője, hogy az azt igénylőnek az 

álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel kell 

rendelkeznie. 

 

A biztosítási jogviszonyhoz nem kötött, segély típusú ellátásokat a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) szabályozza.  

Az aktív korúak ellátása két pénzbeli ellátástípust foglal magába: 

 

• a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, és 

• az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást.  

  

A jogosult hátrányos munkaerőpiaci helyzetéhez kapcsolódóan szociális rászorultság esetén 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülhet, amelyet a járási hivatal állapít meg. Az ellátásra való jogosultságot évente 

legalább egyszer felülvizsgálják. 

 

A Szoctv. szerint aktív korúak ellátására az, illetve családtagja lehet jogosult, aki hátrányos 

munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy, 

 

• aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy 

• aki esetében az álláskereséséi járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy 

• aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben 

együttműködött az állami foglalkoztatási szervvel, vagy 

• aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

• aki fogyatékossági támogatásban részesül.  

 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől 

vagy a keresőtevékenység megszűnésétől vagy a rendszeres pénzellátás folyósításának 

megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.  

 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, vagy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 

jogosult. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra akkor jogosult, amennyiben munkaképes az illető. 

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. Az öregségi 

nyugdíjminimum összege 2017-ben 28500 forint, ennek 80 százaléka 22 800 forint volt. 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra pedig az lehet jogosult, aki nem képes 

munkát vállalni. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja 

havi összjövedelmének különbözete, amely nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori 

kötelező legkisebb összegének 90%-át. A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott 

részére megállapított közfoglalkoztatási bér 2017-ben 81 530 forint, ennek 90 százaléka 73 377 forint 

volt. 



Eplény Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2019-2024. 

 

 23 

  

Nyilvántartott álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel 

rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi 

nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és az alkalmi 

foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső 

tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel 

együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

 

 
13. táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 

száma 

Álláskeresési járadékra 

jogosultak  

Fő Fő % 

2012 15 3,5 23,7% 

2013 13 2,75 21,6% 

2014 10 2 20,5% 

2015 7 0,75 11,5% 

2016 5 1 20,0% 

2017 5 1,5 33,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

A 13. táblázatból látható, hogy a folyamatosan csökkenő regisztrált munkanélkülieken belül az 

álláskeresési járadékot a jogosultak kevesebb, mint az egyharmada vette igénybe. 

 

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

minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön, vagy más módon jut 

jövedelemhez. Néha viszont fel kell hívni a figyelmüket, hogy jelentkezzenek a Munkaügyi 

Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált munkanélküliek 

legyenek ebben segít az IKSZT, amely a Munkaügyi Központtól kapott információkat helyben 

biztosítja az érdeklődők számára. 

 

Változások a segélyezés rendszerében1  

 

2009-ben a tartósan munkanélküli szegények két ellátási formában részesülhettek: rendszeres 

szociális segélyben és rendelkezésre állási támogatásban. Az előbbire jogosultak mentesültek a 

közfoglalkoztatás kötelezettsége alól, az utóbbit viszont csak azok kaphatták, akik éppen nem vettek 

részt a közfoglalkoztatás rendszerében, ám munkára foghatóaknak minősültek. Az előbbi összege 

függött a család jövedelmi helyzetétől (a korábban létezett családi segély mintájára), az utóbbi viszont 

fix összegű volt. Egy családban már ekkor is csak akkor lehetett legfeljebb két segélyezett, ha az 

egyik rendszeres szociális segélyre volt jogosult, a másik pedig a közmunkára várók ellátását kapta. 

 

2011-ben a rendelkezésre állási támogatást átnevezték foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.  

Bevezették az akkor éppen bérpótló juttatásnak nevezett (ma foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 

ellátás jogosultsági feltételeként a lakókörnyezet rendben tartását. A rendszeres szociális segély 

esetében lehetővé tették, hogy az ellátás egy részét utalványban adják; a rendszeres gyermekvédelmi 

                                                           
1 Mózer Péter – Tausz Katalin – Varga Attila: A segélyezési rendszer változásai 
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támogatásnál pedig kötelezővé tették az utalvány használatát. Ezt a szabályt egészítették ki 2012 

nyarától azzal, hogy az önkormányzat előírhatja: a tízezer forintot elérő összegben folyósított 

rendszeres szociális segély összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra készétel vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell adni. 

 

2012-től a rendszeres szociális segély összege már nem a minimálbér, hanem a nettó 

közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összegének 90 százaléka lehetett legfeljebb, 

azaz csökkent a maximálisan adható segély összege. Emellett bevezették, hogy ha egy családban 

rendszeres szociális segélyre és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult is van, a segély 

összege az előbb említett új plafon és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás közötti összeg lehet. 

 

2015. március 1-től a rendszeres szociális segély nevű ellátás megszűnt, helyette egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatásra lettek jogosultak azok a személyek, akik azért voltak jogosultak 

rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük 

felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. Másrészt a továbbiakban foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosultak azok, akik vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó 

együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a 

munkaügyi központtal), amennyiben a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, illetve akik az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális 

segélyre. 
 

14. táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált 

munkanélküliek száma (negyedévek 

átlaga) 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 

FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 

átlagos száma 2015. márc. 1-

től érvényes módszertan 

szerint 

 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra való 

jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-

ában 

2012 4   1,02% n.a.  0,00% 

2013 2   0,52%  n.a.  0,00% 

2014 0,75   0,20% n.a.   0,00% 

2015 0,5 0 0,13%  n.a.  0,00% 

2016 0,5 0 0,13%  n.a.  0,00% 

2017 1,5 0 #ÉRTÉK!  n.a.  0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

Az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa rendben, 

ennek előírását azonban a képviselő-testület nem látta szükségesnek. 

 

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. 
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15. táblázat - Lakásállomány 

Év 

 

Lakásállom

ány (db) 

(TS 4201) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

Bérla

kás 

állom

ány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

Szociális 

lakásállo

mány (db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

Egyéb 

lakáscé

lra 

használ

t nem 

lakáscé

lú 

ingatla

nok 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

2012 183 1 1 0 0 0 1 0 

2013 183 1 1 0 0 0 1 0 

2014 184 1 1 1 0 0 1 0 

2015 184 1 1 1 0 0 1 0 

2016 186 1 1 1 0 0 1 0 

2017 188 1 1 1 0 0 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

önkormányzati adatok       
 

Az eplényi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 188 lakásból jelenleg kettő áll üresen, 

de ezek jó állapotban lévők és egyik értékesítésre vár. A településen jelenleg egy üresen álló bérlakás 

van, amely felújításra szorul, szociális lakásállomány nincsen, de erre állandó jellegű igény sem 

mutatkozik. A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. Azonban 3 db, 

alacsony komfortfokozatú, régi építésű családi ház van – egy jelenleg lakatlan –, amelyekben 

alacsony jövedelemmel rendelkezők laknak, így a sajáterős felújításokra nem igazán van kilátás. Ezen 

esetekben a későbbiekben felmerülhet a szociális bérlakás igénye. 

Az önkormányzat különböző kedvezmények igénybevételével, építési telkeket kínál megvásárlásra. 

Itt gyermekekre vonatkozó kedvezmény is igényelhető a letelepedni szándékozók részéről.  
 

16. táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 

6001) 

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 7 0 

2013 10 0 

2014 5 0 

2015 1 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. 

Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendeletet az önkormányzat. 

A devizahitelezésnek több család is áldozatul esett, bár a felelőtlenség sem zárható ki némelyik 

esetben, két olyan esetről van információnk, ahol a végrehajtást követően az adósnak el kellett adnia 

a családi házát. 
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Az önkormányzatnak arra nem volt forrása, hogy vásárlással bérleti jogviszonyt létesítsen a 

tulajdonossal. 

A település belterületén minden közmű (víz, csatorna, villany, gáz és telefon) rendelkezésre áll. 

Emellett az internet szolgáltatás lehetősége is biztosított. A külterületi ingatlanokon a gáz- és 

csatornaszolgáltatás azonban még hiányzik. A csatornára való rákötés a belterületen már évek óta 

közel 100%-os. A lakások nagy részében a gáz- és a hagyományos, elsősorban a fatüzelés a jellemző.  

Pontos adat nincsen rá, de a lakások nagyon nagy többsége központi fűtéssel van ellátva. 

A belterületi úthálózat nagyrészt burkolt, jelentős részben jó állapotú, de az elkövetkezendő években 

a felújításokat mindenképpen folytatni kell a Búzavirág utcában és a Veszprémi utca egy részén. A 

Kiserdő utca még aszfaltozásra vár, jelen beépítés alatt álló utcáról van szó. 

A településen a buszmegállók jól megközelíthető helyen vannak, azonban a 82-es főút mentén lakók 

számára, különösen az idősebbekre és a kisgyermekesekre valótekintettel, a lapozott járda, mintegy 

500 m-es hosszon térburkolat cserére szorul. 

A közlekedés helyzetén javítana még, ha lenne a településen belül is vasúti megállóhely, mivel az 

most közel 1,5-2 km távolságra van és megközelítése is körülményes. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Eplény községben nincsenek telepen vagy szegregátumban élők, így ilyen jellegű társadalmi 

problémákkal és veszélyeztetett területtel a helyi esélyegyenlőségi programban nem kell foglalkozni. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény alapján elő kell segíteni az egyén és ez által a lakosság 

egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az 

annak kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával. A lakosság számára 

esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

biztosítani kell. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi 

méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon. 

 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

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

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

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. 
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17. táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

Házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

A településen, a szomszédos Olaszfaluval közös praxis keretében, Dr. Kovács Hajnalka háziorvossal 

kötött megállapodás alapján biztosítjuk a felnőttek és gyermekek részére az egészségügyi 

alapszolgáltatást. A háziorvosi praxishoz jelenleg közel 2000 fő tartozik. 

A háziorvosi rendelőben kézi patika is működik. Heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön van 

helyben rendelés. Ezen kívül a rendelések alkalmával mobil laborszolgáltatás is van. 

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a veszprémi és a zirci szakorvosi rendelőintézetbe 

utalja. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, 

szükség szerint betegszállító igényelhető. 

 

Szociális alapszolgáltatást, mint az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi 

ellátások, az önkormányzat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagjaival együttműködve a 2.2 

pontban leírtak szerint biztosítja.  

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondozást 

nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és 

egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.  

Az orvosi rendelő épülete, forráshiány miatt, még csak részben akadálymentesített. 

 

A helyben igénybe vehető megelőző szűrővizsgálatok közül, a kötelező koragyermekkori szűrések és 

az évenként ismétlődő tüdőszűrést említhetjük csak meg. Időnként, a helyi IKSZT (Integrált 

Közösségi Szolgáltató Tér) szervezésben kitelepülő látás- és hallásvizsgálatokat veheti még igénybe 

a helyi lakosság. Ezen a területen az esélyegyenlőség biztosítása érdekében lehet javítani az 

elkövetkezendő időkben, mivel erre igény is mutatkozik. 

A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi 

gyermekorvosi ellátás biztosítja. 

 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokra helyben nincsen lehetőség, azokat elsősorban a Veszprémben 

a megyeszékhelyen vagy Zircen vehetik igénybe a rászorulók, beutalással. 

 

Az önkormányzat a közétkeztetést a zirci Szent Bernát Idősek Otthonából biztosítja az óvoda és a 

nyugdíjasok számára. A választás azért esett az Otthonra, mert itt elsősorban természetes, nyers 

alapanyagok felhasználásával készítik az ételeket. 

Az idősek az étkeztetési szolgáltatást változó létszámban veszik igénybe (15-25 fő).  
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18. táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

2012 2 

2013 0  

2014 4 

2015 5 

2016 5 

2017 n.a.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. A vizsgált időszakban a korábbiakhoz képet jelentősen csökkent a közgyógyellátási 

igazolvánnyal rendelkezők száma. A közgyógyellátást a járási hivatalnál lehet kérelmezni. Három 

jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:   

• alanyi jogon,  

• normatív alapon,  

• méltányossági alapon 

A 18. táblázat e három jogcím alapján kiállított közgyógyellátási igazolványok összesített számát 

tartalmazza. 

 

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. A vizsgált időszakban nem volt, és jelenleg sincsen ilyen 

ellátott a településen. 

 

Elsősorban a szabadban végezhető sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi 

lehetőségek tekintetében település minden lakója számára biztosított. A sí- és terepkerékpár pályákon 

a helyi lakosok 50%-os kedvezménnyel sportolhatnak. Az Ámos-hegyi Pihenőerdő tanösvényei és 

tornapályája is kitűnő lehetőséget nyújt. Az óvoda mellett van egy többfunkciós (kézilabda, foci, 

kosárlabda és tenisz) 40x20 m-es bekerített aszfaltos pálya, amelyet rendszeresen látogat és használ, 

főként az ifjúság. 

Kedvezőtlen időjárás esetén azonban korlátozottak a lehetőségek, ezért a település lélekszámához és 

a mutatkozó igényhez mérten fejleszteni kell még. Ennek biztosítására alkalmas helyiséggel az 

önkormányzat rendelkezik, de felszerelések beszerzés még szükséges. 

Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt, szankció megállapítására nem került sor. 

 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 

célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, 

részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Eplény Községi 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. A képviselő-testület tagjainak száma 5 fő és éves munkaterv szerint ülésezik. Az ülés 
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napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-, rendkívüli és ünnepi ülés, valamint évente egy alkalommal 

nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. Az ülésekre, a napirend érintettjei, a civilszervezetek 

meghívást kapnak. A település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból és a település 

honlapjáról értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről. 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az IKSZT/2008/1-0676 azonosító számú 

címbirtokosaként, a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben megjelent az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására igénybe vehető 

támogatással létrehozta az IKSZT-t, amely 2011. május 2-án megkezdte a működtetést. 

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér cím elnyerésével lehetőséget kaptunk, hogy mind a 

lakosság, mind a civil szervezetek számára, helyet és lehetőséget biztosítsunk, előadások, 

tanácsadások, fórumok, közművelődési programok szervezésére. 

 

Opcionális szolgáltatásaink: 

 Ifjúsági közösségi programok szervezése 

 Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése 

 Ifjúsági információs pont működtetése 

 Fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása 

 Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez 

 Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése 

 Közösségi internet hozzáférés biztosítása önállóan vagy teleházban működő eMagyarország 

ponton 

 Közművelődési programok szervezése 

 Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása 

 Közösségfejlesztési folyamatok generálása folyamatkövetése 

 Hely biztosítása civil szervezetek számára 

 Egészségfejlesztési folyamatok szervezése 

 Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló végpont) 

 Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információs pont működtetése 

 Ifjúsági klub 

 Közösségi terem 

Továbbá, amire a lakossági igény mutatkozik.  

Ennek köszönhetően, rendszeres közösségi élet folyik az IKSZT-n belül, amely három civil 

szervezetnek, az Eplényi Sportegyesületnek, az Eplényi Komédiás Egyletnek és a Fortuna Színjátszó 

Egyesületnek és egy alapítványnak, az Eplényi Gyermekekért Alapítványnak is helyet biztosít. Rajtuk 

kívül a helyi Vöröskereszt Szervezet is bekapcsolódik a közösségi életbe. 

Ezek a szervezet állandó együttműködő partnerként vesznek részt a programok szervezésében és 

lebonyolításában. 

Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés, az IKSZT-n belül működő könyvtárban 

vehetik igénybe, térítésmentesen, hétfőtől-szombatig, összesen heti 40 óra nyitvatartási időben, ezt a 

szolgáltatást. 

 

Helyi újság és kábeltelevízió szolgáltatás nincsen a településen, így a friss hírekről a lakosság 

szórólapokon, hirdetőkön és a település honlapjáról tájékozódhat. 

 

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

 

A helyi közösségi szolidáris és adakozó is. Adományozásból összegyűlt pénzek is segítették pl. a 

templom felújítását, haragláb építését. A Közösségi Ház felújítása során is összefogott a község 
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lakossága és a helyi vállalkozók. Ki-ki anyagi erejéhez mérten járult hozzá a felújításokhoz. De 

karitatív szervezetek gyűjtési akciói során is, sokan adományoznak. 

 

A közösségi terek esetében egyetlen jelentősebb probléma, hogy azok megközelíthetősége még nem 

teljesen akadálymentes, amelyet szükséges lesz még megoldani, továbbá akadálymentes 

parkolóhelyek kialakítására van még szükség. 

  

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen nincsen roma közösség, így nemzetiségi önkormányzat sincsen. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A digitális írástudás hiánya akadályozza a 

munkanélküliek munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést. 

Térítésmentes oktatási programok szervezése. 

Közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás. 

A lakosság egészségügyi állapota megfelel az 

országos mutatóknak, azonban az nem kielégítő. 

Az egészségügyi szűrések népszerűsítése. 

A helyben történő szűrési lehetőségek, 

alkalmak számának növelése. 

Az egészségtudatos életmódra nevelés a 

felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy a 

szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú 

megjelenés az egészségesebb életet, a várható 

élettartam megnövekedését eredményezheti. 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 

2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és 

családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de 

azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A képviselő-

testület a 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendeletében szabályozza a gyermekek védelmére 

vonatkozó ellátásokat.  

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A 2011-es demográfiai adatok szerint a 17 év alattiak száma az 556 fős lakosságból 112 fő volt, amely 

magasabb volt a 65 év felettiek számától (93 főtől), de akkor 14 év alattiakat összehasonlítása alapján 

már nem olyan jó a helyzet. 2006-ban (2. táblázat) az 528 fős lakónépességből a 17 év alattiak száma 
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már csak 72 fő, amely már alacsonyabb a 65 év felettieknél (89 fő). A gyermekvállalás csökkenése, 

illetve kitolódásának hatása a település elöregedési folyamatát indította el.  

 

19. táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú gyermekek száma 

december 31-én 

 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

december 31-én  

2012 0 3 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

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

kerül az önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. Az önkormányzat társulás útján, a 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, 

Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona költségvetési szerv által biztosítja a 

családsegítés szociális alapszolgáltatást, a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek átmeneti 

gondozását. 

A 19. táblázatból látható, hogy az elmúlt években – 2012. év kivételével – nem volt veszélyezett 

kiskorú gyermek, így védelembe vételre sem volt szükség.  

Természetesen, egy eset is sok lenne, mert az a gyermek fejlődését, jövőjét veszélyezteti és a 

későbbiekre is kihatással lehet. A korábbi években inkább csak iskolai hiányzás miatt volt szükség 

jegyzői intézkedésre.  

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

szinten tartása, javítása elengedhetetlen, hogy a folyamat megállítható és visszafordítható legyen.  
 

20. táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma 

2012 23,5 

2013 17 

2014 6 

2015 1,5 

2016  0 

2017  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint az évente két alkalommal nyújtott 

természetbeni támogatásának igénybevételére. 
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A jogosultság feltételeit a Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) határozza meg. 

 

A Gyvt. szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1. napján fennáll, a tárgyév 

augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1. napján fennáll, a tárgyév november hónapjára 

tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

Az adatok alapján megállapítható, hogyan változott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek száma. Mint látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

folyamatosan csökkent.  

 

A nyári étkeztetés igénye nem merült fel a településen, még az 5 hetes óvodai szünet alatt sem. 

 

Eplényben nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, így az anyanyelvüknek 

és kulturális helyzetüknek megfelelő programra sincsen szükség. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben sem gyermek, sem felnőtt. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

21. táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2012 1 13 

2013 1 11 

2014 1 8 

2015 1 7 

2016 1 9 

2017 1 8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A 21. táblázat csak a területi védőnő adatait tartalmazza 0-3 éves korosztály ellátását illetően. 

Az önkormányzat a védőnői szolgálatot a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

fenntartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési szerv által biztosítja a 

védőnői szolgálatot Eplény közigazgatási területén. 

A védőnő havi rendszerességgel, az orvosi rendelő épületében látja el a kisbabákat, tanácsaival 

segíti a kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel 

kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit. A védőnő Eplényt és Veszprém város 

Gyulafirátót településrészét látja el, így egy védődő elegendő a feladat ellátásra.  

 

A településen, a szomszédos Olaszfaluval közös praxis keretében, Dr. Kovács Hajnalka háziorvossal 

kötött megállapodás alapján biztosítjuk és gyermekek részére az egészségügyi alapszolgáltatást. 
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A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása megoldott, a logopédiai 

fejlesztő foglalkozások helyben történnek, helyi szakképzett szakember segítségével, amelyet az 

önkormányzat finanszíroz.  

 

Az önkormányzat társulási formában, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

fenntartásában működő Egészségügyi Alapellátási Intézmény költségvetési szerv által biztosítja a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Ha egy kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe 

kerülne, az önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. 

 

A képviselő-testület a a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) 

önkormányzati rendeletében szabályozza a gyermekek védelmére vonatkozó ellátásokat. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl a hátrányos 

és halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéséhez történő hozzáférés biztosított. 

 

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

lehetőségekhez mérten biztosított. A településen nincsen tornaterem vagy sportcsarnok, viszont van 

karbantartott füves futballpálya, az óvoda mellett pedig aszfaltozott kispálya, valamint van két 

korszerű, biztonságos játszótér, egyik a Búzavirág utcában, a másik a Kiserdő utcában. Az óvodában 

külön tornaszoba nincs, az óvodai testnevelés a foglalkoztatóban folyik. Úszásoktatásra a gyerekek 

Zircre és Veszprémbe járhatnak.  

A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke – érdeklődési körének 

megfelelően – részt vehet az IKSZT-ben, az Eplényi Gyermekekért Alapítvánnyal együttműködve, 

folyamatosan megszervezésre kerülő foglalkozásokon (kézműves foglalkozások, játszóház, 

színjátszó- és táncprogramok).  

A gyermekétkeztetést az önkormányzat a zirci Szent Bernát Idősek Otthonából biztosítja az óvoda 

számára. A választás azért esett az Otthonra, mert itt elsősorban természetes, nyers alapanyagok 

felhasználásával készítik az ételeket. Az óvodában, HACCP követelményeknek megfelelő, melegítő 

konyha van. 

 

A településen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor nem volt. 

Azonban az óvoda udvara és épülete csak részben akadály mentesített. 

 

Ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

igényelhetnek. Ezen felül a helyi önkormányzat minden iskoláskorú gyermek számára beiskolázási 

támogatást, alanyi jogon. Továbbá óvodáztatási támogatás jogcímén települési támogatásra jogosult 

az a gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feltételek valamelyikének megfelel. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

22. táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 30 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7 - 17 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 5 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A településen egy napközi otthonos óvoda működik, egy vegyes óvodai csoporttal. Az óvodai 

férőhelyek száma 30. Az óvodába beíratott gyermekek száma jelenleg 12 fő. A két és féléves korú 

gyermek számára is biztosított az elhelyezés. 

23. táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 

korú 

gyermek

ek 

száma 

Óvodai 

gyermekcsoporto

k száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt  

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógi

ai neveléssel 

együtt) 

 

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógi

ai neveléssel 

együtt) 

 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógi

ai neveléssel 

együtt) 

 

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoporto

k száma 

 

2012 14 1 30 1 12 0 

2013 14 1 30 1 12 0 

2014 14 1 30 1 12 0 

2015 15 1 30 1 11 0 

2016 13 1 30 1 11 0 

2017 13 1 30 1 11 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 

adatgyűjtés    
 

A 23. táblázat adataiból látható, hogy az óvoda közel 50% szabadhellyel rendelkezik, ez a vizsgálati 

időszakot megelőzően közel sem volt így. A magánerős építkezések ismételt beindulása és a 

letelepedések következtében remélhetőleg kedvezően fog változni, mivel az óvoda helyben történő 

működtetése elengedhetetlen az esélyegyenlőség szempontjából is. Jelentős a családalapítás előtt álló 

fiatalok száma, amely a gyermekszületések emelkedését vetíti előre, amennyiben a 

családtámogatások és a lakhatáshoz való támogatások rendszerének fejlesztése tovább folytatódik. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az óvoda területén csak részben megoldott az 

akadálymentesítés. 
Akadálymentes bejutáshoz és közlekedéshez 

szükséges átalakítások megtervezése, majd 

elvégzése. 

Az épület melletti akadálymentes parkoló 

kialakítása.  
 

A gyermeklétszám további csökkenése az óvoda 

fenntartását veszélyeztetheti. 

A településen a letelepedés támogatása és propagálása. 

Környező településekről gyermekek fogadása. 

A fiatalok körében a gyermekvállalás fontosságának és 

felelősségének a tudatosítása szakemberek, védőnő, 

háziorvos és az önkormányzat bevonásával. 

A szegényebb családok gyermekei nem, vagy 

csak ritkán jutnak el üdülni vagy kulturális 

rendezvényekre. 

Csoportos programok szervezése, saját kisbusz 

beszerzése, falugondnoki szolgálat bevezetése 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági, 

szociális, kulturális jog tekintetében, egyenlő bánásmód illeti meg őket a munkavállalás, szakképzés, 

előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, a szociális biztonság területén. 

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmódnak. 

A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság, és 

terhesség tekintetében. 

A helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal rendelkezünk a gender szempontok 

és problémák tekintetében. 

A népesség nemek szerinti megoszlása (2. táblázat), a népességen belül, helyi szinten is jól mutatja, 

hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők 

aránya, a vizsgált időszakban, 50.19% volt, azonban ez az arány a 65 év felettiekre vonatkoztatva már 

64,04 %, ami már jelentős különbség a javukra. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

24. táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012 203 191 n.a. n.a. 6 9 

2013 201 187 n.a. n.a. 6 7 

2014 196 181 n.a. n.a. 4 6 

2015 196 178 n.a. n.a. 4 3 

2016 200 180 n.a. n.a. 3 2 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 2 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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A 24. táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 

munkanélküliség. A foglalkoztatottak nincsenek pontos adatok.  

 

 
12. ábra 

 

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

programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei valamivel talán nehezebb, 

mint a férfiaké. Ez a fizikai adottságok, és ezen esetekben inkább a kétkezi munkalehetőségek miatt 

van így. Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is jelentkezik, a munkáltatók a férfi munkaerőt 

részesítik előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő marad otthon a beteg gyerekkel. Helyben 

viszont a nők foglalkoztatottsága magasabb, mint a férfiaké. Az önkormányzatnál is igaz ez, mivel 

jelenleg 7 nő és 3 férfi foglalkoztatott van. 

A bérkülönbségekre vonatkozóan hiteles adataink nincsenek, a foglalkoztatás területén, a nőkkel 

szembeni hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos eljárásra adatot, a vizsgált időszakra, nem 

találtunk.  

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 30. Az 

óvodába beíratott gyermekek száma 12 fő. Így a két és féléves korú gyermeknek is biztosított az 

elhelyezés. A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni 

ellátása megoldott legyen. Van arról is információ, hogy GYES után az anya, mivel távolabbi helyen 

talált állást magának, gyermekét is a munkahelye szerinti település óvodájába íratta. Ez fordított 

esetben is előfordul, a helyi óvodába más településről két gyermeket írattak be a szülők.  
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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. 

 

25. táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év Védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 13 13 

2013 1 11 11 

2014 1 8 8 

2015 1 7 7 

2016 1 9 9 

2017 1  8 8 

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. A gyermektanácsadást a házi gyermekorvosi szolgálatot végző orvossal 

közösen látják el helyben az orvosi rendelőben. A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a 

védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő 

várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a 

gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: 

beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások 

megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a 

gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői 

hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, 

egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszakról, bejelentés nem érkezett a vizsgált időszakban, sem 

az önkormányzat szociálisellátó rendszeréhez, sem a háziorvoshoz vagy védőnőhöz, sem pedig a 

rendőrségre. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem fordult elő ilyen eset, mert az érintett általában nem 

szívesen beszél róla. Súlyosabb eset, a település mérete miatt, nem maradhatott volna titokban, hisz 

mindenki ismer mindenkit, 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 az, akit ilyen jellegű 

bántalmazás érne, továbbá rendőrségi feljelentést is lehet tenni. Nagyon fontos az odafigyelés, 

különösen akkor, ha egy esetleges ilyen eset gyermekes családban történik, mert az a gyermekek 

további fejlődésére is komoly kihatással lenne. 

 

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

otthona) 

 

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működi, de erre nincs is szükség. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az önkormányzati képviselők között jelenleg nincsen nő, azonban az önkormányzat intézményeiben 

70%-os a nők aránya. A település közéletében, főként a civilszervezetekben betöltött funkcióiknak 

köszönhetően, a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké. 

 

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

kezdeményezések 

 

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

nem igényelnek, de a megelőzés érdekében fejlesztendő területek vannak e célcsoportra vonatkozóan 

is. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Eltitkolt családon belüli erőszak. Jelzőrendszer működtetése, tájékoztatók arra 

vonatkozóan, hogy hova lehet fordulni 

segítségért.  

Családsegítő, rendőrség, ingyenes hívható 

segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken 

történő közzététele. 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegénység 

kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások körének 

kialakítása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 

mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 

szerinti bővítése. 

Zöldterületek, közparkok további tervszerű 

fejlesztése. A kül- és beltéri testedzés 

feltételeinek a megteremtése. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 

 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya.    

 

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama  

 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 

egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége csökken. 
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Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött 

jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.  

 
26. táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma  

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban 

és egyéb járandóságban részesülő 

nők száma  

Összes nyugdíjas 

2012 62 80 142 

2013 55 74 129 

2014 49 73 122 

2015 47 72 119 

2016 44 70 114 

2017 n.a.  n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon csekély, kivétel, ha speciális 

tudással rendelkezik az illető. 

Eplényben 2017-ben 4 fő regisztrált munkanélküli volt, ebből az 55 év feletti 1 fő. Ez mindenképpen 

kedvezőbb, mint az országos átlag. Ami jelentős mértékben a helyi lakosság szorgalmának, a 

munkavállalók szakképzettségének is köszönhető, vagyis jó munkaerőnek számítanak az eplényi 

lakosok. 

Itt mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka bőven, így akinek az egészégi állapota engedi, a 

saját szükségleteinek egy részét megtermeli. 

 

A településen nyugdíjas foglalkoztatásra legfeljebb szezonálisan van lehetőség a sí centrumban, de 

ma már ez kevésbé jellemző, mint ahogyan az élethosszig tartó tanulás is. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

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

szociális alapszolgáltatásokat. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagjaival együttműködve, 

társulás keretében, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény látja el 

az étkeztetés szociális alapszolgáltatást. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 

Otthona költségvetési szerv által biztosítja a családsegítés szociális alapszolgáltatást. 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás megfelelő. Az egészségügyi, szociális, 

közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része minden lakos számára helyben biztosított, amelyek 

egy része kifejezetten az időskorúak részére szerveződik, ilyenek pl. nyugdíjas klubdélutánok.  

Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep jutott 

az egyházi szociális gondoskodásnak. A Sólyi Református Egyház alkalmazásában egy helyi 

gondozó, rendszeresen látogat és segít 8-10 fő időskorúnak. 
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 27. táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 

száma 

 

Nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma  

Fő Fő % 

2012 94 0  0,00% 

2013 90  0 0,00% 

2014 89  0 0,00% 

2015 90  0 0,00% 

2016 89  0 0,00% 

2017 n.a  0 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 

Az időskorúak szociális vagy mentális támogatásra szorulnak, szívesen veszik megkeresését a 

szolgáltatásokat inkább a saját otthonukban veszik igénybe. Nappali ellátásra helyben nincs 

lehetőség, erre igény sem mutatkozik, az idősebb és betegesebb személyek szívesebben maradnak 

otthon. 

A 70 év felettiek között egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális étkeztetést 

többen is igénybe tudnák venni, most 24 fő igényli. Az ebéd szállítása házhoz történik. 

A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi 

szakrendelő Veszprémben és Zircen van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak 

lehetősége van betegszállítót igényelni.  

Az önkormányzat intézményei csak részben akadálymentesítettek, az orvosi rendelő viszont még 

nem. 

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében. 

A nyugdíjasok közösségi aktivitása az utóbbi időben növekedett, ezek elősegítésére az IKSZT 

rendszeresen szervez programokat, még nyugdíjas klubbá nem szerveződtek, pedig az önkormányzat 

részéről minden feltétel biztosított ehhez. 

A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, de néhányan már részt vettek, a 

kifejezetten ennek a korosztálynak szervezett, oktatásokon. Aki viszont megkóstolta az internet 

lehetőségének az ízét, az tudomásunk szerint rendszeresen használja kapcsolattartásra. 

Ezek a bátrabb és nyitottabb nyugdíjasok, az egymás közötti beszélgetésekkel, felkelthetik az 

érdeklődést másokban is, így a további programok nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. 

   28. táblázat - Időskorúak járadékában 

részesítettek átlagos száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek 

(évi) átlagos száma (fő)  

2012 0 

2013  0 

2014  0 

2015  0 

2016  0 

2017  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 

részére nyújtott támogatás, amelyet jelenleg nem vesznek igénybe. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Ide tartoznak a már említett nyugdíjas klubdélutánok, az évek óta rendszeresen megrendezett 

karácsonyi ünnepségek, ahol az időseknek az óvodások, az iskolások és a helyi színjátszó egyesületek 

műsorral kedveskednek, míg az önkormányzat egy-egy ajándékcsomagot ad át, a 65 év felettieknek. 

Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány a június elején, 1993 óta évente megrendezett gyermeknapi 

programjai, továbbá az önkormányzat által 2002. óta szervezett Eplényi Vigasságok programjai 

olyanok, hogy minden korosztály számára kikapcsolódást nyújtanak, így az időseknek is. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A bűnelkövetők számára leginkább 

veszélyeztetett korosztály, gyakrabban válnak 

áldozattá. 

Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a 

trükkös csalásokra, azok megelőzésére. Az 

idősek személyes környezetének, otthonának 

védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 

A morbiditási statisztikák rangsorában - a 

daganatok, keringési zavarok, szív- és 

érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák 

- mellett pszichés problémák leggyakrabban 

előforduló betegségek.  

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 

bővítése. 

Szűrővizsgálatok biztosítása. 

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése    

A járdák csak részben akadálymentesek. Az akadálymentesítések megtervezése, majd 

folyamatos megszüntetése. Járdák és 

középületek környezetének térburkolása. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

29. táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak  

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők  

Összesen 

2012 8 5 13 

2013 6 5 11 

2014 5 5 10 

2015 4 6 10 

2016 3 5 8 

2017  n.a.  n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 

népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak 

aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 % (TEIR 

adatok). A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. 

Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

Ennél a célcsoportnál figyelemmel kell lennünk a település növekvő turisztikai látogatottságára, a téli 

és nyári sportolási lehetőségeket igénybevevők egyre nagyobb számára, akik között valamilyen 

fogyatékkal élő vendégek is érkeznek.  

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan statisztikai adatok nem adnak teljesen valós képet a fogyatékkal 

élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A településen többen is vannak, akik ha 

ebben az értelemben ellátást nem is kapnak, de mozgásukban vagy látásukban egészségkárosodottak. 

Így az esetleges problémáikat e célcsoporttal hasonló módon szükséges kezelni. Tudunk olyanról, aki 

mozgáskorlátozottak egyesületi is tagok, és korábban ilyen segítséggel sikerült a lakáson belül 

átalakításokat végezniük, a mindennapi élet megkönnyítése érdekében. 
 

30. táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 

intézményben  

egyházi fenntartású 

intézményben 

civil fenntartású 

intézményben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 

 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi 

ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a 

szórakozás területén is.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A szociális ellátások közül a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 2017. évben 2 fő 

részesült.  

 

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 hivatal, intézmények, egészségügyi és kulturális 

létesítmények csak részben akadálymentesítettek. A fogyatékos személy számára a művelődési, 

kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatása biztosított. A mozgáskorlátozottak 

részére kijelölt parkolóhelyek még nincsenek kialakítva. Önkormányzati feladatként a járdák 

állapotának folyamatos javítása a cél. Ehhez térkőből készített járda készítése, a régi járdák felújítás 

szükséges. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés és a 

környezetük teljes körűen nem akadálymentes. 

 Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 

Burkolatlan utak aszfaltozása. 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

A községben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz 

részt a civil szervezetek programjain. Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak 

szerint támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. 

A jelenleg működő szervezetek a következők: az Eplényi Sportegyesület, az Eplényi Komédiás 

Egylet, a Fortuna Színjátszó Egyesület, az Eplényi Gyermekekért Alapítvány és a helyi Vöröskereszt 

Szervezet is bekapcsolódik a közösségi életbe. 

A helyi civil szervezetek más települések hasonló szervezeteivel is jó kapcsolatban állnak és időnként 

közös rendezvényeket, táborokat, fellépéseket szerveznek.  

A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi önkormányzat sincs, 

továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki. 

A kulturális és közösségi élet jelentős része a 2011. óta működő IKSZT-ben folyik, amely helyet ad 

civil szervezeteknek is. 

A civil szervezetek, célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, hozzájárul a 

hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztéséhez, az időkorúak kulturálódásához, a 

hagyományőrzésen át, a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig.  

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a házi- és gyermekorvos, az óvoda vezetője, az IKSZT 

munkatársai, az Eplényi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának az elnöke, valamint a civil 

szervezetek részéről, a Fortuna Színjátszó Egyesület elnöke. Részben személyes, részben pedig 

online kapcsolattartás volt az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák 

feltárására.  A tervezet az önkormányzat honlapján, www.epleny.hu közzétételre került, így 

állampolgárok is véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum szintén 

hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség megteremtése érdekében meghatározott 

folyamatokat, intézkedéseket megismerhetik, és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 

ellenőrzése. 

 

 

 

  

http://www.epleny.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és 

társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Digitális írástudás hiánya Térítésmentes képzési programok és 

WIFI szolgáltatás 

Romló egészségi állapot Egészségtudatos nevelés, megelőző 

szűrővizsgálatok 

Gyermekek 

Akadálymentesítési hiányosságok az 

óvodában 
Akadálymentes óvoda és parkoló 

kialakítás 
 

Csökkenő gyermeklétszám Letelepedés elősegítése, gyermekvállalás 

fontosságára felhívó programok szervezése 

Korlátozott kulturális és üdülési 

lehetőségek 

Kisbusz beszerzés, falugondnoki szolgálat 

bevezetés 

Nők 

Eltitkolt családon belüli erőszak Segítség elérhetőségeinek közzététele 

A mentális állapot kedvezőtlen 

változása 

Szabadidős programok szervezése és a 

testedzés feltételeinek a megteremtése 

Idősek 

Az áldozattá válás kockázata 

fokozottabb 

Csalások elleni megelőzésre vonatkozó 

figyelemfelhívás  

Az egészségi állapot miatt romló 

életminőség  

Szociális, egészségügyi és sport 

szolgáltatások bővítése 

A járdák és intézmények csak részben 

akadálymentesek 

Járdák és középületek környezetének 

akadálymentesítése 

Fogyatékkal 

élők 

A környezet nem teljes körűen 

akadálymentes 

 Fizikai akadályok megszüntetése  
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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 

Térítésmentes képzési programok és 

WIFI szolgáltatás 

Munkaügyi Központ 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – könyvtáros 

Egészségtudatos nevelés, megelőző 

szűrővizsgálatok 

Háziorvos 

IKSZT – programszervező 

Gyermekek 

Akadálymentes óvoda és parkoló 

kialakítás 
 

Önkormányzat – polgármester 

Napköziotthonos Óvoda – vezető óvónő 

Letelepedés elősegítése, gyermekvállalás 

fontosságára felhívó programok szervezése 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Kisbusz beszerzés, falugondnoki szolgálat 

bevezetés 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Nők 

Segítség elérhetőségeinek közzététele Önkormányzat – jegyző 

 

Szabadidős programok szervezése és a 

testedzés feltételeinek a megteremtése 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Sportegyesület – egyesület elnöke 

Idősek 

Csalások elleni megelőzésre vonatkozó 

figyelemfelhívás  

Rendőrség 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Szociális, egészségügyi és sport 

szolgáltatások bővítése 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Járdák és középületek környezetének 

akadálymentesítése 

Önkormányzat – polgármester 

 

Fogyatékkal 

élők 

 Fizikai akadályok megszüntetése  Önkormányzat – polgármester 

 

Jövőképünk 

Eplény Községi Önkormányzat legfontosabb célja, hogy az itt élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása érdekében olyan környezetet biztosítson, amely 

erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást. 

Az intézkedéseivel elősegítse nehezebb körülmények között élők boldogulását, a hátrányos helyzetű 

csoportok számára megteremtse az esélyegyenlőség feltételeit. Ennek kapcsán kiemelt figyelmet 

fordít a gyermekekre és a segítségre szoruló idősekre.  

Tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási 

esélyei, életminőségük javuljon. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

I/1. Intézkedés címe: Térítésmentes képzési programok és WIFI szolgáltatás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Digitális írástudás hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

közösségi internet hozzáférés és az elektronikus közigazgatási végpont 

szolgáltatás biztosítása, térítésmentes közterületi WIFI kapcsolat elérhetővé 

tétele, digitális írástudás növelése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 térítésmentes oktatási programok szervezése 

 közterületen térítésmentes WIFI szolgáltatás biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
helyi lakosság – polgármester, IKSZT-programszervező 

Partnerek 
Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 oktatási programok szervezése: legalább évi egy-egy alkalommal 

 térítésmentes WIFI szolgáltatás: 2020. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

oktatást igénybevevők száma 

WIFI kapcsolat van/nincs  

digitális írástudók száma felméréssel becsülve 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 érdektelenség az új tudás iránt – közvetlen megkeresés 

 forrás hiánya az üzemeltetésre 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati sajáterő, oktatók, pályázati források 
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I/2. Intézkedés címe: Egészségtudatos nevelés, megelőző szűrővizsgálatok 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Romló egészségi állapot 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

 rövid-, közép- és 

 hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

 legyen kidolgozott program 

 egészségtudatos életmódra vonatkozó ismeretek átadása 

 helyi szűrővizsgálati lehetőségek bővítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 program kidolgozása a háziorvossal 

 egészségtudatos életmódra nevelő programok szervezése   

 az egészségügyi szűrések népszerűsítése, szűrővizsgálatok 

szervezése 

Résztvevők és 

felelős 
helyi lakosság – háziorvos, IKSZT-programszervező 

Partnerek 

Háziorvos, meghívott szakemberek 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT – programszervező 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 program kidolgozása a háziorvossal: 2020. 

 egészségtudatos életmódra nevelő programok szervezése: évente 

legalább egy-egy alkalommal   

 az egészségügyi szűrések népszerűsítése, szűrővizsgálatok szervezése: 

évente legalább egy-egy alkalommal   
Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 elkészült programterv 

 programokon résztvevők száma 

 szűrővizsgálatok és az azon részt vevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

érdektelenség a változtatás iránt – közvetlen meggyőzés 

 

Szükséges erőforrások önkormányzati forrás, pályázati források, humán erőforrások  
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II/1. Intézkedés címe: Akadálymentes óvoda és parkoló kialakítás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Akadálymentesítési hiányosságok az óvodában 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

 

 akadálymentesítés óvodaépület 

 akadálymentes óvodakörnyezet 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 óvoda akadálymentesítése 

 akadálymentes járdák és parkoló kialakítása 

Résztvevők és 

felelős 
Napköziotthonos Óvoda – polgármester, vezető óvónő 

Partnerek 
Önkormányzat – polgármester 

tervező, kivitelező 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 óvoda teljes akadálymentesítése: 2022. 

 akadálymentes járdák és parkoló kialakítása: 2023. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 akadálymentes óvoda 

 akadálymentes óvodakörnyezet 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

saját forráshiánya – pályázati lehetőségek kihasználása 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati sajáterő, pályázati támogatások 
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II/2. Intézkedés címe: 
Letelepedés elősegítése, gyermekvállalás fontosságára felhívó programok 

szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A gyermeklétszám további csökkenése az óvoda fenntartását veszélyeztetheti (12 

fő) 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

az óvodai 30 férőhelynek legalább 60%-os kihasználtságának az elérése  

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 a településen történő letelepedés támogatása és propagálása 

 környező településekről gyermekek fogadása 

 a fiatalok körében a gyermekvállalás fontosságának és 

felelősségének tudatosítása  

Résztvevők és 

felelős 
helyi fiatalok – polgármester 

Partnerek 
Állam – kormány, Önkormányzat – polgármester 

Védőnő, Családtámogató Szolgálat, Háziorvos, helyi civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

az óvodai férőhelyek legalább 60%-os kihasználtságának az elérése: 2022 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

beíratott gyermekek száma (>18 fő) 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

elszegényedés, fiatalok lakáshoz jutásának feltételei nem javulnak, 

munkanélküliség – a letelepedést segítő gyermekkedvezmények biztosítása 

Szükséges erőforrások 
kedvezményes lakásvásárlási és építési hitelek, családtámogatások, 

gyermekvállalási és nevelési támogatások 
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II/3. Intézkedés címe: Kisbusz beszerzés, falugondnoki szolgálat bevezetés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Korlátozott kulturális és üdülési lehetőségek az szegényebb családok gyermekei 

számára 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

 minden gyermek számára biztosított legyen színházba jutás lehetősége 

 minden gyermek számára biztosított legyen a távolabbi településeken 

szervezett gyermekprogramok elérése 

 minden gyermek számára biztosított legyen az üdülés vagy táborozás  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 kisbusz beszerzése  

 falugondnoki szolgálat bevezetése 

Résztvevők és 

felelős 
3 - 16 év alatti korosztály – polgármester, óvodavezető, IKSZT-programszervező 

Partnerek 

Önkormányzat – polgármester 

Napköziotthonos Óvoda, IKSZT, Eplényi Gyermekekért Alapítvány, helyi 

vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 kisbusz beszerzése: 2020 

 falugondnoki szolgálat bevezetése: 2020 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 beszerzett kisbusz 

 működő falugondnoki szolgálat 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

saját forrás hiánya – pályázati források felkutatása 

szülök nem engedik el a gyermeket a programokra – közvetlen meggyőzés 

 

Szükséges erőforrások 
falugondnok, szállító jármű, önkormányzati támogatás, alapítványi támogatás 
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III/1. Intézkedés címe: Segítség elérhetőségeinek közzététele 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Eltitkolt családon belüli erőszak 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

a nők tájékozottak legyenek a segítség igénybevételi lehetőségekről 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 jelzőrendszer működtetése 

 tájékoztatás a segítség lehetőségeiről  

 ingyenes hívható segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken 

történő közzététele 

Résztvevők és 

felelős 
nők  – jegyző 

Partnerek 
Önkormányzat – polgármester 

Családsegítő Szolgálat, rendőrség, IKSZT, védőnő 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

 megküldött tájékoztató anyagok 

 előadások, tájékoztatások és az azokon részt vevők 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

az érdektelenség, a félelem a családon belüli megtorlástól 

Szükséges erőforrások 
csekély anyagi és főként humán erőforrás 

 

  



Eplény Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2019-2024. 

 

 52 

III/2. Intézkedés címe: 
Szabadidős programok szervezése és a testedzés feltételeinek a 

megteremtése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya mentális állapota lehet 

rosszabb, családi konfliktusokhoz is vezethet 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

 legyenek nők részére szervezett mentális állapotot javító programok  

 a kisgyermekes anyák igényeihez igazodó zöldterület és közpark 

fejlesztés  

 a testedzéshez szükséges bel- és kültéri feltételek biztosítottak legyenek 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 igények felmérése, szabadidős programok szervezése 

 zöldterületek, közparkok további tervszerű fejlesztése 

 a kül- és beltéri testedzés feltételeinek a megteremtése 

Résztvevők és 

felelős 
nők és családanyák – polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat – polgármester 

IKSZT, sportegyesület 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 legyenek nők részére szervezett mentális állapotot javító programok: 

folyamatos 

 a kisgyermekes anyák igényeihez igazodó zöldterület és közpark 

fejlesztés: folyamatos 

 a testedzéshez szükséges bel- és kültéri feltételek biztosítottak legyenek: 

2022 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

 résztvevők és programok száma 

 fejlesztett közparkok nagysága, térbútorok, látogatások száma 

 beszerzett és telepített eszközök száma, látogatások száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

forrás hiánya, érdektelenség 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati és pályázati támogatások 
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IV/1. Intézkedés címe: Csalások elleni megelőzésre vonatkozó figyelemfelhívás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az áldozattá válás kockázata fokozottabb az idősek körében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

 minden időskorú ismerje meg a csalók által alkalmazott trükköket 

 az időskorúak ismerjék meg a megelőzés módszereit 

 hatékony védekezés legyen a csalókkal szemben 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a trükkös csalásokra, 

azok megelőzésére  

 az idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló 

intézkedések bővítése 

Résztvevők és 

felelős 
idősebb korosztály – polgármester, IKSZT-programszervező, körzeti megbízott 

Partnerek 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT 

Rendőrség 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

folyamatos tájékoztatás 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kiküldött tájékozatók száma 

tájékozatókon részt vettek száma 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

eddig nem ismert csalási trükkök alkalmazása 

a probléma elbagatellizálása a még áldozatul nem esettek részéről  

Szükséges erőforrások 
önkormányzati és pályázati támogatások, humán erőforrás 
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IV/2. Intézkedés címe: Szociális, egészségügyi és sport szolgáltatások bővítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az egészségi állapot miatt romló életminőség az időskorban 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

 az elérhető szűrővizsgálatokról tájékozottak legyenek 

 a mozgás, az egészségtudatos magatartásformák ismertté tétele 

 közös nyugdíjas kirándulások, programok  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 szűrővizsgálatok népszerűsítése 

 rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése 

 prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos magatartás 

fejlesztése    

Résztvevők és 

felelős 
idősebb korosztály – polgármester, IKSZT-programszervező 

Partnerek 

Önkormányzat – polgármester 

IKSZT 

Háziorvos 

megyei nyugdíjas szervezetek 

helyi civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 az elérhető szűrővizsgálatokról tájékozottak legyenek: folyamatos 

 a mozgás, az egészségtudatos magatartásformák ismertté tétele: 

folyamatos 

 közös nyugdíjas kirándulások, programok: évente legalább két 

alkalommal 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kiküldött tájékozatók száma 

tájékozatókon részt vettek száma 

programok száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

érdektelenség, közönyösség, beletörődés, a változtatás iránti fogékonyság hiánya 

– közvetlen kapcsolatokkal 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati és pályázati támogatások, 
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IV/3. Intézkedés címe: Járdák és középületek környezetének akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A járdák és intézmények csak részben akadálymentesek 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

intézmények és a megközelítésüket szolgáló járdák és egyéb területek 

akadálymentesítése térburkolással 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol ez szükséges és az 

akadálymentesítések végrehajtása 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzat, intézmények – polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat – polgármester 

tervezők, kivitelezők, intézmények vezetői, háziorvos, helyi vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

akadálymentesítések végrehajtása: 2024. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

akadálymentesített intézmények száma és az akadálymentes közlekedést szolgáló 

területek nagysága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

forrás hiány – pályázati lehetőségek kihasználása 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati és pályázati támogatások, 
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V/1. Intézkedés címe: Fizikai akadályok megszüntetése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés és 

a környezetük teljes körűen nem akadálymentes  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

fizikai akadályok megszüntetése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 fizikai akadályok felmérése 

 tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol ez szükséges 

 akadálymentesítések végrehajtása  

 burkolatlan utak aszfaltozása 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzat, intézmények – polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat – polgármester 

tervezők, kivitelezők, intézmények vezetői, háziorvos, helyi vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

 fizikai akadályok felmérése: 2019. 

 tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol ez szükséges: 

2020. 

 akadálymentesítések végrehajtása: 2024. 

 burkolatlan utak aszfaltozása: 2024. 
Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

elkészült felmérési és ütemterv 

akadálymentesített intézmények száma és közlekedést szolgáló területek 

nagysága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

forrás hiány – pályázati lehetőségek kihasználása 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati és pályázati támogatások, 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 
Térítésmentes 

képzési programok és 

WIFI szolgáltatás 

Digitális írástudás 

hiánya 

közösségi internet 

hozzáférés és az 

elektronikus 

közigazgatási 

végpont szolgáltatás 

biztosítása, 

térítésmentes 

közterületi WIFI 

kapcsolat elérhetővé 

tétele, digitális 

írástudás növelése 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• térítésmentes 

oktatási programok 

szervezése 

• közterületen 

térítésmentes WIFI 

szolgáltatás 

biztosítása 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – könyvtáros 

• oktatási programok 

szervezése: legalább 

évi egy-egy 

alkalommal 

• térítésmentes WIFI 

szolgáltatás: 2020. 

oktatást 

igénybevevők száma 

WIFI kapcsolat 

van/nincs  

digitális írástudók 

száma felméréssel 

becsülve 

önkormányzati 

sajáterő, oktatók, 

pályázati források 

5 év 

2 
Egészségtudatos 

nevelés, megelőző 

szűrővizsgálatok 

Romló egészségi 

állapot 
• legyen kidolgozott 

program 

• egészségtudatos 

életmódra vonatkozó 

ismeretek átadása 

• helyi 

szűrővizsgálati 

lehetőségek bővítése 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• program 

kidolgozása a 

háziorvossal 

• egészségtudatos 

életmódra nevelő 

programok 

szervezése   

• az egészségügyi 

szűrések 

népszerűsítése, 

szűrővizsgálatok 

szervezése 

Háziorvos 

IKSZT – 

programszervező 

• program 

kidolgozása a 

háziorvossal: 2020. 

• egészségtudatos 

életmódra nevelő 

programok 

szervezése: évente 

legalább egy-egy 

alkalommal   

• az egészségügyi 

szűrések 

népszerűsítése, 

szűrővizsgálatok 

szervezése: évente 

legalább egy-egy 

alkalommal   

• elkészült 

programterv 

• programokon 

résztvevők száma 

• szűrővizsgálatok és 

az azon részt vevők 

száma 

önkormányzati 

forrás, pályázati 

források, humán 

erőforrások 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Akadálymentes 

óvoda és parkoló 

kialakítás 

Akadálymentesítési 

hiányosságok az 

óvodában 

• akadálymentesítés 

óvodaépület 

• akadálymentes 

óvodakörnyezet 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• óvoda 

akadálymentesítése 

• akadálymentes 

járdák és parkoló 

kialakítása 

Önkormányzat – 

polgármester 

Napköziotthonos 

Óvoda – vezető 

óvónő 

• óvoda teljes 

akadálymentesítése: 

2022. 

• akadálymentes 

járdák és parkoló 

kialakítása: 2023. 

• akadálymentes 

óvoda 

• akadálymentes 

óvodakörnyezet 

önkormányzati 

sajáterő, pályázati 

támogatások 

5 év 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

2 

Letelepedés 

elősegítése, 

gyermekvállalás 

fontosságára felhívó 

programok 

szervezése 

A gyermeklétszám 

további csökkenése 

az óvoda fenntartását 

veszélyeztetheti 

(jelenleg 12 fő) 

az óvodai 30 

férőhelynek legalább 

60%-os 

kihasználtságának az 

elérése 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• a településen 

történő letelepedés 

támogatása és 

propagálása 

• környező 

településekről 

gyermekek fogadása 

• a fiatalok körében a 

gyermekvállalás 

fontosságának és 

felelősségének 

tudatosítása 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

az óvodai férőhelyek 

legalább 60%-os 

kihasználtságának az 

elérése: 2023. 

beíratott gyermekek 

száma (>18 fő) 

kedvezményes 

lakásvásárlási és 

építési hitelek, 

családtámogatások, 

gyermekvállalási és 

nevelési támogatások 

5 év 

3 
Kisbusz beszerzés, 

falugondnoki 

szolgálat bevezetés 

Korlátozott kulturális 

és üdülési 

lehetőségek 

• minden gyermek 

számára biztosított 

legyen színházba 

jutás lehetősége 

• minden gyermek 

számára biztosított 

legyen a távolabbi 

településeken 

szervezett 

gyermekprogramok 

elérése 

• minden gyermek 

számára biztosított 

legyen az üdülés 

vagy táborozás 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• kisbusz beszerzése  

• falugondnoki 

szolgálat bevezetése 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

• kisbusz beszerzése: 

2020 

• falugondnoki 

szolgálat bevezetése: 

2020 

• beszerzett kisbusz 

• működő 

falugondnoki 

szolgálat 

falugondnok, szállító 

jármű, 

önkormányzati 

támogatás, 

alapítványi 

támogatás 

5 év 

  



Eplény Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2019-2024. 

 

 59 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Segítség 

elérhetőségeinek 

közzététele 

Eltitkolt családon 

belüli erőszak 
a nők tájékozottak 

legyenek a segítség 

igénybevételi 

lehetőségekről 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• jelzőrendszer 

működtetése 

• tájékoztatás a 

segítség 

lehetőségeiről  

• ingyenes hívható 

segélykérő 

telefonszámok 

nyilvános helyeken 

történő közzététele 

Önkormányzat – 

jegyző 

 

folyamatos • megküldött 

tájékoztató anyagok 

• előadások, 

tájékoztatások és az 

azokon részt vevők 

csekély anyagi és 

főként humán 

erőforrás 

5 év 

2 

Szabadidős 

programok 

szervezése és a 

testedzés 

feltételeinek a 

megteremtése 

A mentális állapot 

kedvezőtlen változása 
• legyenek nők 

részére szervezett 

mentális állapotot 

javító programok  

• a kisgyermekes 

anyák igényeihez 

igazodó zöldterület 

és közpark fejlesztés  

• a testedzéshez 

szükséges bel- és 

kültéri feltételek 

biztosítottak 

legyenek 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• igények felmérése, 

szabadidős 

programok 

szervezése 

• zöldterületek, 

közparkok további 

tervszerű fejlesztése 

• a kül- és beltéri 

testedzés 

feltételeinek a 

megteremtése 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

• legyenek nők 

részére szervezett 

mentális állapotot 

javító programok: 

folyamatos 

• a kisgyermekes 

anyák igényeihez 

igazodó zöldterület 

és közpark fejlesztés: 

folyamatos 

• a testedzéshez 

szükséges bel- és 

kültéri feltételek 

biztosítottak 

legyenek: 2022 

 • résztvevők és 

programok száma 

• fejlesztett 

közparkok nagysága, 

térbútorok, 

látogatások száma 

• beszerzett és 

telepített eszközök 

száma, látogatások 

száma 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Csalások elleni 

megelőzésre 

vonatkozó 

figyelemfelhívás 

Az áldozattá válás 

kockázata 

fokozottabb 

• minden időskorú 

ismerje meg a csalók 

által alkalmazott 

trükköket 

• az időskorúak 

ismerjék meg a 

megelőzés 

módszereit 

• hatékony védekezés 

legyen a csalókkal 

szemben 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• folyamatos 

tájékoztatás és 

figyelemfelhívás a 

trükkös csalásokra, 

azok megelőzésére  

• az idősek személyes 

környezetének, 

otthonának védelmét 

szolgáló 

intézkedések 

bővítése 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

folyamatos 

tájékoztatás 

kiküldött tájékozatók 

száma 

tájékozatókon részt 

vettek száma 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, humán 

erőforrás 

5 év 

2 

Szociális, 

egészségügyi és sport 

szolgáltatások 

bővítése 

Az egészségi állapot 

miatt romló 

életminőség  

• az elérhető 

szűrővizsgálatokról 

tájékozottak 

legyenek 

• a mozgás, az 

egészségtudatos 

magatartásformák 

ismertté tétele 

• közös nyugdíjas 

kirándulások, 

programok 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• szűrővizsgálatok 

népszerűsítése 

• rendszeres mozgást 

biztosító 

szolgáltatások 

bővítése 

• prevenciós 

szemlélet erősítése, 

az egészségtudatos 

magatartás 

fejlesztése    

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

• az elérhető 

szűrővizsgálatokról 

tájékozottak 

legyenek: folyamatos 

• a mozgás, az 

egészségtudatos 

magatartásformák 

ismertté tétele: 

folyamatos 

• közös nyugdíjas 

kirándulások, 

programok: évente 

legalább két 

alkalommal 

kiküldött tájékozatók 

száma 

tájékozatókon részt 

vettek száma 

programok száma 

programok száma 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, 

5 év 

3 

Járdák és 

középületek 

környezetének 

akadálymentesítése 

A járdák és 

intézmények csak 

részben 

akadálymentesek 

intézmények és a 

megközelítésüket 

szolgáló járdák és 

egyéb területek 

akadálymentesítése 

térburkolással 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

tervezési és 

engedélyezési eljárás 

lefolytatása, ahol ez 

szükséges és az 

akadálymentesítések 

végrehajtása 

Önkormányzat – 

polgármester 

 

akadálymentesítések 

végrehajtása: 2024. 

akadálymentesített 

intézmények száma 

és az akadálymentes 

közlekedést szolgáló 

területek nagysága 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, 

5 év 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Fizikai akadályok 

megszüntetése 

Közszolgáltatásokho

z, kulturális és 

sportprogramokhoz 

való hozzáférés és a 

környezetük teljes 

körűen nem 

akadálymentes 

fizikai akadályok 

megszüntetése 

Az önkormányzat 

valamennyi stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• fizikai akadályok 

felmérése 

• tervezési és 

engedélyezési eljárás 

lefolytatása, ahol ez 

szükséges 

• 

akadálymentesítések 

végrehajtása  

• burkolatlan utak 

aszfaltozása 

Önkormányzat – 

polgármester 

 

• fizikai akadályok 

felmérése: 2019. 

• tervezési és 

engedélyezési eljárás 

lefolytatása, ahol ez 

szükséges: 2020. 

• kadálymentesítések 

végrehajtása: 2024. 

• burkolatlan utak 

aszfaltozása: 2024. 

elkészült felmérési és 

ütemterv 

akadálymentesített 

intézmények száma 

és közlekedést 

szolgáló területek 

nagysága 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, 

5 év 
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3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények munkatársai számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású 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. 

 

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 
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HEP Fórum működése 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek a beszámolóik alapján. 

 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása a 

település honlapján történő közzététellel történik, továbbá az önkormányzati hivatal és az 

IKSZT nyújt betekintési és véleményezési lehetőséget. 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének 

mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

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

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

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

érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

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

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP 

támogatásával végzi. Így  



Eplény Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2019-2024. 

 

 64 
 

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

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

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

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

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 

ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

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 képviselő-testületének 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. 







 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 
Az intézkedés címe, 

megnevezése 
A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 
A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 

felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Akadálymentes óvoda 

és parkoló kialakítás 
Akadálymentesítési 

hiányosságok az 

óvodában 

• akadálymentesítés 

óvodaépület • 

akadálymentes 

óvodakörnyezet 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• óvoda 

akadálymentesítése • 

akadálymentes járdák és 

parkoló kialakítása 

Önkormányzat – 

polgármester 

Napköziotthonos 

Óvoda – vezető 

óvónő 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Részben már 

megvalósult. 

• akadálymentes óvoda 

• akadálymentes 

óvodakörnyezet 

önkormányzati 

sajáterő, pályázati 

támogatások 

5 év 

2 Letelepedés 

elősegítése, 

gyermekvállalás 

fontosságára felhívó 

programok 

szervezése 

A gyermeklétszám 

további csökkenése 

az óvoda fenntartását 

veszélyeztetheti 

(jelenleg 12 fő) 

az óvodai 30 férőhelynek 

legalább 60%-os 

kihasználtságának az 

elérése 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• a településen történő 

letelepedés támogatása és 

propagálása • környező 

településekről gyermekek 

fogadása • a fiatalok 

körében a gyermekvállalás 

fontosságának és 

felelősségének 

tudatosítása 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

2023. 12. 31. 

(vasárnap) 

Növekszik a 

létszám. 

beíratott gyermekek 

száma (>18 fő) 
kedvezményes 

lakásvásárlási és 

építési hitelek, 

családtámogatások, 

gyermekvállalási és 

nevelési támogatások 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Segítség 

elérhetőségeinek 

közzététele 

Eltitkolt családon 

belüli erőszak 
belüli erőszak a nők 

tájékozottak legyenek a 

segítség igénybevételi 

lehetőségekről 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

jelzőrendszer 

működtetése • 

tájékoztatás a segítség 

lehetőségeiről • ingyenes 

hívható segélykérő 

telefonszámok nyilvános 

helyeken történő 

közzététele 

Önkormányzat – 

jegyző 
2024. 12. 31. 

(kedd) 

A tájékoztatás 

folyamatos. 

• megküldött 

tájékoztató anyagok • 

előadások, 

tájékoztatások és az 

azokon részt vevők 

csekély anyagi és 

főként humán 

erőforrás 

5 év 

2 Szabadidős 

programok 

szervezése és a 

testedzés 

feltételeinek a 

megteremtése 

A mentális állapot 

kedvezőtlen változása 
• legyenek nők részére 

szervezett mentális 

állapotot javító programok 

• a kisgyermekes anyák 

igényeihez igazodó 

zöldterület és közpark 

fejlesztés • a testedzéshez 

szükséges bel- és kültéri 

feltételek biztosítottak 

legyenek 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban 

igények felmérése, 

szabadidős programok 

szervezése • zöldterületek, 

közparkok további 

tervszerű fejlesztése • a 

kül- és beltéri testedzés 

feltételeinek a 

megteremtése 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

2022. 12. 01. 

(csütörtök) 

Részben már 

megvalósult. 

• résztvevők és 

programok száma • 

fejlesztett közparkok 

nagysága, térbútorok, 

látogatások száma • 

beszerzett és telepített 

eszközök száma, 

látogatások száma 

önkormányzati és 

pályázati támogatások 
 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 



1 Csalások elleni 

megelőzésre 

vonatkozó 

figyelemfelhívás 

Az áldozattá válás 

kockázata 

fokozottabb 

• minden időskorú ismerje 

meg a csalók által 

alkalmazott trükköket • az 

időskorúak ismerjék meg a 

megelőzés módszereit • 

hatékony védekezés 

legyen a csalókkal 

szemben 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• folyamatos tájékoztatás 

és figyelemfelhívás a 

trükkös csalásokra, azok 

megelőzésére • az idősek 

személyes környezetének, 

otthonának védelmét 

szolgáló intézkedések 

bővítése 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

2024. 12. 01. 

(vasárnap) 

A tájékoztatás 

folyamatosan 

működik. 

kiküldött tájékoztatók 

száma tájékoztatókon 

részt vettek száma 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, humán 

erőforrás 

5 év 

2 Szociális, 

egészségügyi és sport 

szolgáltatások 

bővítése 

Az egészségi állapot 

miatt romló 

életminőség 

• az elérhető 

szűrővizsgálatokról 

tájékozottak legyenek • a 

mozgás, az 

egészségtudatos 

magatartásformák 

ismertté tétele • közös 

nyugdíjas kirándulások, 

programok 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

• szűrővizsgálatok 

népszerűsítése • 

rendszeres mozgást 

biztosító szolgáltatások 

bővítése • prevenciós 

szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos 

magatartás fejlesztése 

Önkormányzat – 

polgármester 

IKSZT – 

programszervező 

2024. 12. 01. 

(vasárnap) 

Három 

generációval az 

egészségért 

program. 

kiküldött tájékoztatók 

száma tájékoztatókon 

részt vettek száma 

programok száma 

programok száma 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, 

5 év 

3 Járdák és középületek 

környezetének 

akadálymentesítése 

A járdák és 

intézmények csak 

részben 

akadálymentesek 

intézmények és a 

megközelítésüket szolgáló 

járdák és egyéb területek 

akadálymentesítése 

térburkolással 

Az önkormányzat 

valamennyi 

stratégiai 

dokumentumával 

összhangban. 

tervezési és engedélyezési 

eljárás lefolytatása, ahol ez 

szükséges és az 

akadálymentesítések 

végrehajtása 

Önkormányzat – 

polgármester 
2024. 12. 01. 

(vasárnap) 

Részben már 

megvalósult. 

akadálymentesített 

intézmények száma és 

az akadálymentes 

közlekedést szolgáló 

területek nagysága 

önkormányzati és 

pályázati 

támogatások, 

5 év 

 




