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

A település bemutatása
Mosonszentmiklós három településrészből áll: Mosonszentmiklós, Gyártelep és
Mosonújhely. Mosonszentmiklós a Mosoni-síkság délkeleti részén fekszik, a Budapest
– Bécs nemzetközi főútvonaltól - az M1-es autópálya 142-es lehajtójától - 1km-re, Győr
és Mosonmagyaróvár között nagyjából a fele úton. A legközelebbi városok 20-20 km-re
találhatók: Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna. Szomszédos települések: Lébény, Mecsér,
Öttevény, Börcs. Állandó lakosainak száma 2467 fő. Területe: 3071 ha.

Mosonszentmiklós első írott emléke 1208-ból való. „1208-ban készen áll a Győrnemzettség által alapított lébényi bencés monostor, II. András összeíratja az apátság
birtokait, szolgálónépeit és azok kötelezettségeit.” Az oklevelet II. András és Bánk
nádor írja alá, Mosonszentmiklós települést Villa Sancti Nicolai – Szent Miklós falva
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési
stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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néven említi. A település neve ezek után többször változott: Nicolai de ZilasSzilasszentmiklós, Rábcaszentmiklós, 1417-től Zenthmiklós-Szentmiklós, 1493-tól
Lébény-Szentmiklós, 1908-tól Mosonszentmiklós, 1973-ban összevonják a falut
Lébénnyel, így Lébénymiklós lesz a falu neve. 1989-től újra önálló település, neve
újra Mosonszentmiklós.

Mosonszentmiklós község büszkesége a barokk templom. A templom 1770. és 1775.
között épült, az építkezés befejeztével 1775-ben szentelték fel. Az építés költségeit gróf
Zichy Ferenc győri püspök saját költségén állta. Halála után, - vég akaratának eleget
téve-, szívét a mosonszentmiklósi templom oltára alatti kriptában helyezték el. A
templom egy kiemelkedő dombon épült, mely két kis kápolnájával megragadó látványt
nyújt a faluba érkezőknek. A jobb oldali „Szent kereszt" kápolna a XVI. Században
épült. A bal oldali kápolna a "Hősök" kápolnája. 1929-ben építették a község lakóinak
adományaiból, mely az első világháborúban elhunyt mosonszentmiklósi lakosoknak
nyújt emléket. Belsejében állítottak emléket a II. világháborúban elesetteknek is,
névsorukat egy szép márványlapba vésve.
Forrás: www.mosonszentmiklos.hu
A község tagja az 1993-ban alakult Szent Miklós Szövetségnek, amelynek keretében a
Kárpát-medence azonos nevű települései kulturális kapcsolatokat ápolnak.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mosonszentmikl%C3%B3s
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Fő

Változás

2007

2339

2008

2319

99%

2009

2301

99%

2010

2270

99%

2011

2282

101%

2012

2379

104%

2013

2384

100,2%

2014

2341

98,2%

2015

2383

101,8%

2016

2419
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2. számú táblázat - Állandó népesség
2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR (2016-os év)

nők
1266

férfiak
1242

182
25
728
98
233

178
38
802
96
128

%
összesen
2508
85
360
63
1530
194
361

nők
50,48%
0,00%
50,56%
39,68%
47,58%
50,52%
64,54%

férfiak
49,52%
0,00%
49,44%
60,32%
52,42%
49,48%
35,46%

3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
480
2008
350
2009
359
2010
370
2011
368
2012
362
2013
356
2014
354
2015
350
2016
361
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
464
365
359
332
324
333
338
321
319
340

Öregedési index (%)
103,4%
95,9%
100,0%
111,4%
113,6%
108,7%
105,3%
110,3%
109,7%
94,1%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Térkép: TeIR Tematikus Térképek
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások (Forrás: TeIR, KSH-TSTAR)
állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

73
57
40
53
56
49
69
76
86

56
53
61
54
33
50
78
35
71

17
4
-21
-1
23
-1
-9
76
15

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések száma
2008
17
2009
13
2010
20
2011
20
2012
19
2013
28
2014
20
2015
22
2016
35
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

halálozások száma
30
35
21
34
42
35
29
29
26

természetes
szaporodás (fő)
-13
-22
-1
-14
-23
-7
-9
-7
9

Értékeink, küldetésünk
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata tudatosan segíti a különböző társadalmi
helyzetű családok jobb életkörülményeinek megteremtését. Az elkészített
településfejlesztési stratégiai dokumentumokban nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
község minden családja megtalálja helyét és szerepét az évszázados hagyományokra
építő, a jelen kihívásaira korszerű választ adni tudó közösségében.
Alapvető cél, hogy Mosonszentmiklós Község Önkormányzata az általa biztosított
szolgáltatások révén hozzásegítse a lakosságot egy minőségi, az egyén és közössége
számára egyaránt értékes élethez, s lehetővé tegye a szükségletek kielégítésével a
szolgáltatások magas színvonalon történő elérését. A társadalmi integráció
megteremtése érdekében, elengedhetetlen a civil szervezetek és egyházak szorosabb
bevonása a közszolgálati feladatok ellátásába, a pályázati lehetőségek kihasználása, a
társadalom perifériájára szorult csoportok, így különösen az idősek, egyedülállók, a
több gyermeket nevelők, a nehéz anyagi helyzetben lévő családok számára olyan segítő,
hátránykompenzáló programok indítása, amelyek révén biztosítható lesz a település
hosszú távú fejlődése. Új munkahelyek teremtésével, gyakran védőmunkahelyek
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(szociális foglalkoztatók) kialakításával, a szociális háló megerősítésével a társadalmi
kirekesztődés elleni küzdelemben a község aktívan vesz részt.
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása
is. Magyarország nemzetközi kötelezettségeire, továbbá az európai közösségi jog
vívmányaira tekintettel az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló, módosított 2003. évi CXXV. törvényt. Az
Országgyűlés, az Alaptörvény rendelkezéseihez igazodva, e törvényben is elismerte
minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen és hatékony
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönbözetést elszenvedők számára.
A Program kiemelt figyelmet fordít „A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjairól szóló” Kormányrendelet alapján elsődlegesen védettnek, illetve
hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a mélyszegénységben élők, a nők, a
fogyatékkal élők, az idősek és a gyermekek helyzetére.
A Program egyes, a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárását, valamint
esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, különösen:
 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése;
 a foglalkoztatás, a szociális és egészségi helyzet és a lakhatás tekintetében
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés biztosítása;
 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási
esélyeik javítása;
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és
az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;
 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban,
ill. a közügyek irányításában.
A Program az egyéb,
összhangban készült.

esélyegyenlőség biztosítását

célzó

dokumentumokkal

Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok,
dokumentumok alapján feltérképezze Mosonszentmiklós község problémáit,
lehetőségeit és segítse elő a településen élő hátrányos helyzetű személyek
életminőségének javítását segítő intézkedési terv megfogalmazását.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Mosonszentmiklós település Önkormányzata
elfogadásával érvényesíteni kívánja:





az

Esélyegyenlőségi

Program

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
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 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket.
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba
tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező
problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett
ütemezését az HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek
konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók
helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását,
amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon
követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP
Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban:
Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó
részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
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 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet
 alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban:
nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az új jogszabályok beillesztésre kerültek az 1993. évi III. Tv. a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény (továbbiakban: Szt.) alapján.
2013. január 1. napjával megalakultak a járási hivatalok. 2015. április 1. napjától a helyi
önkormányzatok hatásköréből a járási hivatalok hatáskörébe került át az aktív korúak
ellátásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés.
Az említett hatáskörváltozásokról többek között a többször módosított Szt. rendelkezik.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid
bemutatása.
Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai
intézkedéseit, ezzel kapcsolatos elveit határozza meg.
Mosonszentmiklós község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelete fogalmazza meg a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozását.
Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális
gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk,
egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására
önerőből nem képesek. A szociális gondoskodás biztosítása érdekében az
önkormányzat, valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási,
egészségügyi és civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott,
gondoskodást igénylő problémák megoldását kötelesek kezdeményezni.
A rendelet meghatározza a pénzbeli támogatások és a természetbeni juttatások formáját
és a döntési hatásköröket.
Mosonszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (III.4.)
számú határozatával jóváhagyta Mosonszentmiklós Község Önkormányzatának
10

Esélyegyenlőségi Programját. Az önkormányzat pénzügyi forrásai függvényében
folyamatosan törekedett a programban meghatározott feladatok végrehajtására.
A Program felülvizsgálatára 2016. május 24-i testületi ülésen került sor. A
felülvizsgált HEP-et a képviselő-testület a 70/2016. (V.24.) határozatával fogadta el.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Költségvetési koncepció: Mosonszentmiklós Község Önkormányzata költségvetési
koncepcióval rendelkezik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §
értelmében a jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület
tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a
képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá.
Gazdasági program: Mosonszentmiklós Község Gazdasági Programját 2014-2019-ig
készítette el. A dokumentum olyan prioritásokat határoz meg, amelyek
megvalósításával a településen élők helyzete javul, mindez az egyenlő esélyek
biztosítását is segíti.
A program prioritásai a következők:
Infrastruktúra fejlesztése: a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek kialakítása és
a megnyugtató szennyvíztisztítás megoldása, felszíni vízelvezetés, középületek
folyamatos felújítása, akadálymentesítése, mindez kiemelt célként szerepel a
programban. Településünk az M 1-es autópálya és az 1. sz. főközlekedési út, valamint a
Budapest-Bécs vasúti fővonal mentén helyezkedik el. A balesetveszélyes 8417 és a
8504-es út csomópontjának átépítése (Gyártelep vasúti átjáró és környéke), valamint a
8501-es közút (Öttevény felé) felújítása szükségszerű. A lébényi kerékpárúthoz
kapcsolódva ki kell alakítani a belső kerékpárút hálózatot annak folytatásaként. Tovább
kell fejleszteni a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit járdákkal, védett átkelőkkel
(új iskola környéke). Folytatni kell az önkormányzati utak minőségi fejlesztését
lehetőség szerint szegélyépítéssel és felszíni vízelvezetéssel együtt. Községünkben
teljes körű az ivóvíz rendszer kiépítése és a szennyvíz csatornázása. A következő
években meg kell oldani a keletkező szennyvíz megnyugtató tisztítását (kunszigeti
szennyvíztisztító korszerűsítése), mivel az onnét kikerülő tisztított víz paraméterei
határérték felettiek.
Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a
program a településen élők foglalkoztatását.
Közbiztonság fejlesztése, civil szervezetek működésének támogatása.
Településrendezési terv A képviselő-testület a településkép védelméről megalkotta a
17/2017. (XII.13.) önkormányzati rendeletét. A község településképi arculati
kézikönyvvel rendelkezik. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési
önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön
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jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a
helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
elfogadásával látják el.
2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak
bemutatása
Mosonszentmiklós a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tagja volt 2013ig. A társulás ezt követően Mosonmagyaróvár Térségi Társulás néven működik tovább,
melyhez településünk csatlakozott. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség
területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a
foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek
célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének
javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a megújulásra
kész helyi közösségeken keresztül.
 Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen
munkahely-teremtési kezdeményezések támogatása.
 Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése
 Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt
fogyatékosok ellátása)
 Közbiztonság, bűnmegelőzés
 Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által
megvalósítandó fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt
mutatnak.
 Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban.
2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk
rendelkezésre állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés
még nehézkes. Az adatok gyűjtése elsősorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles
családokról, a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról, iskolai végzettségéről, a nők
helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt problémás.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
2011. évi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma.
Míg korábban az öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált
azzá. Egyre többen tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan
csúsznak lefelé a lejtőn, s nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki
számára elfogadott, örökérvényű definíciója.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott
településeknek, településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és
foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az
ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet
újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” forrás: TÁMOP – pályázati
kiírás. Ezen meghatározást alapul véve Mosonszentmiklós község nem tartozik a
mélyszegénység által sújtott települések közé.
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a
munkanélküliség, a szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok
és az iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság
jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk.
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint
„kategória” behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által használt
abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók kevesebb,
mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra
jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak. Így Európában szegénynek
számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők. Ez forintosítva
Magyarországon 46.000 forint havi jövedelmet jelent. A fogalmak, mint látható, nem
azonos élethelyzetet fednek, általánosan elmondható, hogy a szegényebb országok
szegényei sokkal szegényebbek, mint a gazdagabb országban élő alacsony társadalmi
státuszúak. Másik használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható
életminőséget tesz lehetővé. Ez jelenleg Magyarországon a 62.000 forintos átlag havi
jövedelem, ami az egyfős, a két fős, 3, 4, vagy ennél nagyobb családok esetére is
vonatkoztatott átlagos mutató. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket
nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35%-át teszi ki, köztük 850.000
gyermek. Ekkora tömeget a szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység
határát a minimálnyugdíj 28.500 forintos havi értéke alatti jövedelműeknél húzzák meg.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a
helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján
településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk
elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A községben élő aktív korú lakosság egy része átmenetileg hosszabb, vagy rövidebb
időre álláskereső lesz.
Az utóbbi évek változásait mutatja, hogy 2010-re ugrásszerűen, csaknem
háromszorosára nőtt a gazdasági recesszió eredményeként az álláskeresők aránya. A
helyzet javulását mutatja, hogy 2011-re már 20%-kal csökkent a munkanélküliek
aránya. Érdekes a nemek arány az álláskeresők között, mert az első két esztendőben a
férfiak arányszáma kiemelkedően magas, de 2011-re a nemek aránya kiegyenlített.
Mindhárom évben az álláskeresők közel 40%-a 180 napon túli álláskereső.
A nyilvántartott álláskeresők között az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók
vannak döntő többségben. A diagram jól mutatja, hogy a növekvő iskolai végzettséggel
csökkenő munkanélküliség jár együtt. A munkanélküliek között a felsőfokú
végzettségűek aránya 8%-ról 3%-ra csökkent.
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A foglalkoztatás típusa szerint az álláskeresők 94%-a fizikai dolgozó, mindössze 6%
szellemi foglalkozású. Csekély a pályakezdő munkanélküliek aránya is, mindössze 6%,
ami csaknem egynegyede az országos mutatónak.
Az önkormányzat meglátása szerint Mosonszentmiklós községben a polgárok
foglalkoztatása jogszerű, nem jellemző a fekete foglalkoztatás.
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

fő
fő
2008
861
904
2009
858
707
2010
853
894
2011
852
900
2012
868
928
2013
862
910
2014
587
916
2015
847
921
2016
851
936
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
1765
1565
1747
1752
1796
1772
1503
1768
1787

nő
fő
20
34
29
29
20
11
24
13
13

%
2,3%
4,0%
3,4%
3,4%
2,3%
1,3%
4,1%
1,5%
1,5%

férfi
fő
31
58
45
31
34
26
32
24
18

összesen

%
3,4%
8,2%
5,0%
3,4%
3,7%
2,9%
3,5%
2,6%
1,9%

fő
51
92
74
60
54
37
56
37
31

Álláskeresők aránya
9,0%

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2008

2009

2010

2011 nők
2012 férfiak
2013

összesen2015
2014

2016

2017
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%
2,9%
5,9%
4,2%
3,4%
3,0%
2,1%
3,7%
2,1%
1,7%

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
20 éves és
fiatalabb

fő

fő
%
fő
21-25 év
%
fő
26-30 év
%
fő
31-35 év
%
fő
36-40 év
%
fő
41-45 év
%
fő
46-50 év
%
fő
51-55 év
%
fő
56-60 év
%
fő
61 év felett
%
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

51

92

74

60

54

37

56

37

31

0
0,0%
5
9,8%
8
15,7%
11
21,6%
6
11,8%
6
11,8%
5
9,8%
6
11,8%
4
7,8%
0
0,0%

3
3,3%
11
12,0%
16
17,4%
14
15,2%
13
14,1%
13
14,1%
7
7,6%
7
7,6%
8
8,7%
0
0,0%

1
1,4%
9
12,2%
9
12,2%
9
12,2%
12
16,2%
6
8,1%
10
13,5%
12
16,2%
6
8,1%
0
0,0%

2
3,3%
6
10,0%
4
6,7%
11
18,3%
8
13,3%
7
11,7%
9
15,0%
7
11,7%
6
10,0%
0
0,0%

1
1,9%
10
18,5%
2
3,7%
6
11,1%
10
18,5%
6
11,1%
4
7,4%
8
14,8%
7
13,0%
0
0,0%

1
2,7%
6
16,2%
5
13,5%
4
10,8%
5
13,5%
6
16,2%
0
0,0%
3
8,1%
7
18,9%
0
0,0%

2
3,6%
5
8,9%
3
5,4%
7
12,5%
8
14,3%
9
16,1%
7
12,5%
3
5,4%
10
17,9%
2
3,6%

2
5,4%
1
2,7%
2
5,4%
5
13,5%
1
2,7%
6
16,2%
1
2,7%
4
10,8%
5
13,5%
10
27,0%

0
0,0%
6
19,4%
3
9,7%
3
9,7%
4
12,9%
3
9,7%
2
6,5%
1
3,2%
3
9,7%
6
19,4%
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi
összesen
nő férfi
2008 20
31
51
4
2
2009 34
58
92
16 23
2010 29
45
74
9 20
2011 29
31
60
3
2
2012 20
34
54
3
9
2013 11
26
37
2
5
2014 24
32
56
4
6
2015 13
24
37
6 11
2016 13
18
31
2 11
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

összesen
6
39
29
5
12
7
10
17
13

Nő
20,0%
47,1%
31,0%
10,3%
15,0%
18,2%
16,7%
46,2%
15,4%

férfi
6,5%
39,7%
44,4%
6,5%
26,5%
19,2%
18,8%
45,8%
61,1%

összesen
11,8%
42,4%
39,2%
8,3%
22,2%
18,9%
17,9%
45,9%
41,9%
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180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek összehasonlítása nemek szerint
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő

férfi

összesen

fő
fő
fő
2008
201
210
411
2009
200
210
410
2010
209
211
420
2011
211
211
422
2012
219
233
452
2013
209
218
427
2014
202
216
418
2015
202
217
419
2016
197
231
428
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hiv.

nő
fő
0
2
4
3
3
2
3
2
2

%
0,0%
1,0%
1,9%
1,4%
1,4%
1,0%
1,5%
1,0%
1,0%

Férfi
fő
0
1
1
2
1
2
2
1
1

%
0,0%
0,5%
0,5%
0,9%
0,4%
0,9%
0,9%
0,5%
0,4%

összesen
fő
0
3
5
5
4
4
5
3
3

%
0,0%
0,7%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
1,2%
0,7%
0,7%

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

2001
2011

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma
össze
férfi
nő
férfi
sen
fő
fő
fő
fő
961 1970
1021
949
981 1999
1030
969

15 éves és idősebb
lakosság száma összesen

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma

összesen

nő

Összesen

fő
1996
2032

fő
1035
1051

fő
26
33

%
1,3%
1,6%

nő
fő
14
21

férfi

%
1,4%
2,0%
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fő
12
12

%
1,2%
1,2%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen

Fő
2008
73
2009
130
2010
102
2011
83
2012
79
2013
37
2014
55
2015
37
2016
10
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
fő
51
92
74
60
54
1
0
0
0

%
69,9%
70,8%
72,5%
72,3%
68,4%
2,7%
0,0%
0,0%
0,0%

8 általános
fő
0
1
0
0
1
14
27
14
10

%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
1,3%
37,8%
49,1%
37,8%
100,0%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
22
30,1%
37
28,5%
28
27,5%
23
27,7%
24
30,4%
22
59,5%
28
50,9%
23
62,2%
0
0,0%

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők n.a.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában n.a.

c) közfoglalkoztatás
A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci
helyzetének javítása érdekében közmunkaprogramot szervez, melynek keretében
különösen a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek
foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú
munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatás) biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatás időtartama legalább harminc munkanap, kivéve, ha az aktív korú nem
foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi
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munkavállalói könyvvel közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra abban az
esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás első napjától számított hat hónapon belül a
foglalkoztatás együttes időtartama eléri a harminc munkanapot. A foglalkoztatás
megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal létrehozott társulás vagy más
szerv útján is végezheti.
Közcélú munka keretében foglalkoztatható
a) a települési önkormányzattal együttműködő aktív korú nem foglalkoztatott
személy
A településen 2016. március 23. napjától 10 fő, azaz az álláskeresők 45%-a vett részt
közcélú foglalkoztatásban.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb
tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások,
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok
stb.)
A községben élők foglalkoztatási helyzete kedvező. Számos kisebb-nagyobb egyéni
vállalkozás, BT, KFT szövetkezet formában működő gazdasági vállalkozások segítik a
községben élők foglalkoztatását. Vannak karosszériajavítással,-fényezéssel, kerékpárral,
kerékpár-kultúrával,
hangtechnikával,
fénytechnikával,
filmtechnikával,
videotechnikával, világítástechnikával foglalkozó kis-és nagykereskedők, közúti
teherszállítással, nyílászárógyártással, hardver szaktanácsadással, minőségellenőrzéssel,
gazdasági szolgáltatással, kukorica, ipari növény, napraforgó, repce, termesztéssel,
állattenyésztéssel foglalkozó, építőanyagok kiskereskedelmével, tüzelőanyagok
kiskereskedelmével,
tüzelőanyagok
nagykereskedelmével,
építőanyagok
nagykereskedelmével,
felnőttképzéssel,
tüzeléstechnikával,
kazángyártással,
élelmiszerek kiskereskedelmével, gazdasági tanácsadással, non-stop autómentéssel,
illetve gépek és targoncák szállításával foglalkozó vállalkozások.
A vállalkozások struktúrája az utóbbi évtizedben jelentős változáson ment át.
A vállalkozások száma jelentősen nőtt 2000 és 2011 között. Míg 2000-ben 108
vállalkozást tartottak nyilván a községben, addig 2010-ben 239, 2011-ben 265 volt a
regisztrált vállalkozások száma. Természetesen az egyéni vállalkozások jelentik a döntő
hányadát a gazdálkodó szervezeteknek: 2000 - ben 81%, 2010-ben 82%, 2011-ben
77%-át. 2011-ben a társasvállalkozások között egy szövetkezetet, 25 KFT-t, 17 BT-t
tartott nyilván a KSH adatsora.
A vállalkozások nagyság szerinti összehasonlításban is zömmel az 1-10 főt
foglalkoztató gazdasági egységek a számottevők.
Az
egyéni
vállalkozók
tevékenységüket
folytathatják
főfoglalkozásként,
mellékfoglalkozásként, valamint vannak nyugdíjas egyéni vállalkozók is.
Itt érdemes még az őstermelők számát is megemlíteni, 1 év alatt több, mint 10%-kal nőtt
az őstermelők száma a községben, 2011-ben már 80 főt regisztrált a hivatal.
Szakágazati besorolás tekintetében látható változások az országos gazdasági trendet
tükrözik, csökkent az építőipari, kereskedelmei vállalkozások száma, míg nőtt a
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mezőgazdasági vállalkozások száma és újként megjelentek az informatikával,
pénzüggyel, művészettel foglalkozó vállalkozások.
Az önkormányzat becsült információi alapján Mosonszentmiklós községben a lakosság
elsősorban az iparban foglalkoztatott. A mezőgazdaságot követi mindkét nem esetében
a szolgáltatás, mint megélhetést biztosító gazdasági ágazat.
A település lakóinak jellemző foglalkoztatási ágazatai
4
3
3
2

férfi

2

nő

1
1
0
a) mezőgazdaság

b) ipar

c) szolgáltatás

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A közeli nagyvárosban a felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz
való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok elérhetőek, így a településen nem
jelentkezett még igény ezen programok szervezésére.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A közeli nagyvárosban a felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz
való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok elérhetőek, így a településen nem
jelentkezett még igény ezen programok szervezésére.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
Mosonszentmiklós településen ezen személyek foglalkoztatása nem releváns.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Mosonszentmiklós településen nem releváns.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
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Fontos mérőszám egy község lakossága helyzetének megítélésében a szociális ellátások
igénybe vételének aránya, melynek tekintetében Mosonszentmiklós lakossága az
országos átlagnál kedvező helyzetben van, bár ha az ezredforduló mutatószámaival
hasonlítjuk össze, akkor azt tapasztaljuk, hogy nőtt a szociális ellátásokat igénybe vevők
száma.
Szociális helyzet mutatói, szociális támogatások, szolgáltatások
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők
igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni,
amelyek az adott személyt helyzetéből adódóan sújtják. A rendelet megfogalmazza a
hatásköri rendelkezéseket, mi szerint az önkormányzat képviselő – testülete, vagy a
polgármester hatásköre-e az elbírálás.
Az önkormányzat képviselő – testülete a polgármester hatáskörébe utalja I. fokon az
alábbi szociális ellátási formák elbírálását:
a)
b)
c)
d)

a szociális rendelet 4.§ (4) bekezdése szerinti rendkívüli települési támogatást,
temetési támogatás,
köztemetés költségének megtérítése alóli mentesítést,
beiskolázási támogatást megállapítani szíveskedjenek, az alábbi indokaim
alapján.

Mosonszentmiklós község Önkormányzata az Szt. 86. § alapján az alábbi személyes
gondoskodási formákat biztosítja:
Szociális alapszolgáltatások:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
c) családsegítés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások közül a házi segítségnyújtást
az önkormányzat a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás útján a Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény keretein belül biztosítja. A családsegítést pedig szintén a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás útján a Család-és Gyerekjóléti Központ keretein
belül biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjét a
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás határozza meg egy megállapodás keretein belül a
települési önkormányzatok egyetértésével.
A képviselő – testület szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre, különösen a szociális
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal
évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.
A kerekasztal tagjai:
a) Vöröskereszt Helyi Szervezetének elnöke
b) Községi Védőnő
c) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
d) Háziorvos
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e) Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója
f) Kormos István Óvoda vezetője
g) Helyben működő egyház képviselői
Az ellátások formái
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a
továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat
és a szakosított ellátásokat.
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában.
A szociális alapszolgáltatások közé tartozik a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, a nappali ellátás (igénybe vehető: Idősek Klubja Lébény, Iskola u.
13.) és a családsegítés tartozik.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt. Mosonszentmiklós községben 2000-ben 7 fő, 2012-ben már 44
fő igényelt étkeztetést, ami jelentős növekedést mutat. Az igénylők között 2012-ben 9 fő
férfi és 35 fő nő. A HEP felülvizsgálatakor a szociális étkeztetést 69 fő veszi igénybe.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában
való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában való segítségnyújtást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással sok ember helyzetét is könnyíti a községi
önkormányzat. A szolgáltatást igénybe vevők között a nők aránya magas.
A szociális alapszolgáltatások közül a családsegítés érinti a legtöbb állampolgárt. „A
családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek
felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, különböző közösségi csoportok
jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
(…)”(forrás: A szociális munka szótára, SZMME, 1998.)
E területen is megállapítható, hogy az igénybevétel az évek számával növekedett. A
családok gazdasági és morális válsága vezetett oda, hogy 2012-ben a felnőtt lakosság
15% -t érinti ez a fajta ellátás. (243 fő).
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Legtöbb képviselőtestület átmeneti segélyben, 2015. márciustól pedig települési
támogatásban részesítette azokat az állampolgárokat, akik szorult helyzetükön az
önkormányzathoz fordultak segítségért. Mosonszentmiklóson 2015-ben átmeneti
segélyben és később települési támogatásban 65 fő részesült, ebből természetbeni
támogatást több, mint a fele kapott a rászorulóknak.
A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a
települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segély
esetében a jogosultak körét, valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély
igénybevételének feltételeit a képviselő-testület önkormányzati rendeletben
szabályozza. Köztemetésben senki nem részesült.
Természetbeni juttatások egyik formája a közgyógyellátás. A szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány)
állítható ki. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen
jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre, gyógyászati
segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve ezek javításának
költségeit is, valamint a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott
fizioterápiás kezelésre. Közgyógyellátásban korábban a településen 72 fő (34 férfi 38
nő) részesült. Ezen ellátást 2015. március 1-től már a Győri Járási Hivataltól tudják
igényelni az ügyfelek.
Az aktív korú lakosság szociális ellátásában fontos, de nem a legnagyobb szereppel bírt
korábban Mosonszentmiklóson a rendszeres szociális segély. Ezen segélyezési forma
2015. március 1-el megszűnt.
A segélyen túl jóval nagyobb ellátási forma a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
nyújtása, amelyet a 2015. március 1-ével a Győri Járási Hivatalhoz történő átadás
idejében 30 fő kapott. Zömmel a középkorosztályba tartozó álláskeresők kapják e
támogatási formát. Ugyancsak fontos a közcélú foglalkoztatás biztosítása. Ebbe a körbe
is a zömmel 35-55 év közöttiek kerültek be.
Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a
jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós
felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente
legalább egyszer felülvizsgálja. Ápolási díjat 2015. év során 1 fő kapott 2015. március
1-ig. Ezt követően ezen ellátási forma is a Győri Járási Hivatal hatáskörébe került.
Összességében megállapítható, hogy Mosonszentmiklós a szociális ellátások
tekintetében átlagos képet mutat, ellátórendszere kiépített, ellátáshoz való
hozzáférhetőség jó. Jellemző, hogy 2000-hez viszonyítva a szociálisan rászorulók
száma nőtt. Mindez magyarázható az ország gazdasági helyzetével, de azzal is, hogy az
állampolgárok ismerik és hatékonyabban tudnak a jogaikkal élni, azontúl az
önkormányzat érzékenysége a polgárok szociális helyzete iránt növekedett.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
év
segélyben részesülők fő
lakónépesség száma

2008
1765
2009
1565
2010
1747
2011
1752
2012
1796
2013
1772
2014
1702
2015
1768
2016
1787
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

segélyben részesülők %

16
37
18
17
12
16
26
37
31

0,9%
2,4%
1,0%
1,0%
0,7%
0,9%
1,5%
2,1%
1,7%

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott álláskeresők száma

álláskeresési járadékra jogosultak

év
fő
2008
51
2009
92
2010
74
2011
60
2012
54
2013
37
2014
56
2015
37
2016
10
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő

%

21
42
29
20
17
16
26
19
18

41,2%
45,7%
39,2%
33,3%
31,5%
43,2%
46,4%
51,4%
180,0%
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

év

rendszeres szociális
segélyben
részesülők
fő

15-64 évesek
%-ában

munkanélküliek %ában

Azoknak a száma, akik
30 nap munkaviszonyt
nem tudtak igazolni és
az FHT jogosultságtól
elesett

Azoknak a száma,
akiktől helyi
önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a
támogatást

41
12
20
25
19
29
14
31
30

nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési támogatás)
fő

2008 5
0,9
21
2009 11
12
11
2010 25
34
15
2011 12
20
15
2012 3
0,06
10
2013 1
0
11
2014 3
0,05
8
2015 103
10
14
2016 105
10,5
12
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakásállományt, 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.
A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 100%-ban van, gáz
hálózat a község teljes területén kiépített. Szennyvíz csatorna lefedettség 98% a
településen a rákötött lakások arányában. A belterületi önkormányzati utak felújítása,
illetve aszfaltozása folyamatosan történik, ütemezve. A beépült utcák aszfaltozására az
önkormányzat beruházásában kerül sor a gazdasági terv szerint, arányuk a község
úthálózatának 90%-a. Egy-egy lakásban átlag 2,56 fő él. A lakások közel 20%-a
tekinthető alacsony komfortfokozatúnak.
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány

év

összes
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány
(db)
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

szociális
lakásállomány
(db)
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2008

947

nincs

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2009

958

nincs

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2010

962

nincs

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2011

964

nincs

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2012

948

nincs

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2013

949

nincs

5

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2014

952

nincs

4

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2015

953

nincs

3

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

2016

955

nincs

3

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzata tulajdonában 3 lakás van, jelenleg 3 fő lakik az önkormányzati
lakásokban.
b) szociális lakhatás
Nincs a településen
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nincs a településen.
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d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Nincs a településen.
3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban
részesülők
lakásfenntartási
adósságcsökkentési
év
támogatásban
támogatásban
részesítettek száma
részesülők száma
2008
1
0
2009

13

2010

10

2011

20

2012

42

2013
37
2014
21
2015
10
2016
12
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0
0
0
0
0
0
0
0

e) lakhatást segítő támogatások
A lakhatási feltételeket a lakásfenntartási támogatásokkal segíti az önkormányzat. A
lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a
háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja.
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoc. tv.) 38. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
települési önkormányzatok önkormányzati rendeletben határozták meg a helyi
lakásfenntartási támogatás szabályait. A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 128. § (2)
bekezdése 2012. január 1. napjával módosította a Szoc.tv. hivatkozott rendelkezését,
ezáltal megszüntetve a helyi lakásfenntartási támogatást és az annak szabályozására
adott felhatalmazás.
2015. márciusi jogszabályváltozást követően ezen juttatások a helyi 15/2015. (XII.8.)
önkormányzati rendelet szerint települési támogatás – lakhatáshoz kapcsolódó
támogatás - formájában kerültek megállapításra.
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f) eladósodottság
Az önkormányzatnak nincs tudomása olyan családról, aki túlzott eladósodottság miatt
ingatlanát elvesztette, vagy kilakoltatása folyamatban van.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő
lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Erre vonatkozóan információval nem rendelkezünk.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Mosonszentmiklós községben szegregátum nem alakult ki.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi
elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága,
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi
jellemzői stb.)
Nem releváns.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Nem releváns.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének
folyamatai
Nem releváns.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § ( 4 ) határozza
meg, hogy az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz
való hozzáférést.
Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxisokon keresztül valósul meg. A házi
orvosi szolgálatot a Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a
lakosságszámtól függő fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával bejelentkezett
betegek utáni teljesítménydíjazás. Mosonszentmiklóson a lakosság 96,8%-a adta le
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betegkártyáját valamely háziorvosnak. A községben az iskolaorvosi feladatok is
biztosítottak. Egy védőnő és egy közösségi ápolónő segíti az orvos munkáját.
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat
külön megállapodás alapján biztosítják. A járóbeteg-szakellátás Győrben,
Mosonmagyaróváron, valósul meg. A fekvőbeteg ellátást 50 km-en belül 4 kórház is
biztosítani tudja. Járóbeteg szakrendelésre és kórházi ellátásra általában a
mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézetbe utalják be a betegeket, de
szükség esetén Győrben is igénybe vehetik a szakellátást.
Kórházak száma 50 km-en belül

4

Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények száma

4

3
Emlőszűrő-állomás 100 km belül
Méhnyak szűrő szakrendelők száma 30 km-en
3
belül
Fogyatékos
személyek
rehabilitációja,
2
habilitációját biztosító intézmények száma

Győr, Mosonmagyaróvár, Kapuvár,
Csorna
Győr, Mosonmagyaróvár, Kapuvár,
Csorna
Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna
Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna
Győr, Mosonmagyaróvár,

Az életminőség javítását szolgáló egészségügyi intézkedések biztosításával egyetért a
válaszadó lakosság nagyobb része.
A kötelező védőoltások jelentősége a településen általánosan elismert, s nem jellemző,
hogy maradnának ki állampolgárok a védőoltásból.
Összességében megállapítható, hogy Mosonszentmiklós lakosságának egészségi
állapota jó, az ellátórendszer kiépített, a településen hozzáférhető.
Az egészségmagatartást támogató, sportolásra lehetőséget biztosító infrastruktúra
folyamatos fejlesztése a községben szintén előremutató.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
év

Felnőttek és gyermekek részére
tervezett háziorvosi szolgálatok
száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

2008

1

0

házi gyermekorvosok
által ellátott
szolgálatok száma
0

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma

2008

61

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar

71
74
126
86
33
78
26
38

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3
7
7
7
3
7
5
4

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A községben biztosítottak a család és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi
ellátás.
A községben a népegészségügyi szűréseken való részvételt megfelelő módon
nyilvántartják. A szűrővizsgálatokat különböző intézményekben, vagy a háziorvos által
helyben szervezett szűréseken vehetik igénybe a község lakói. Átlagosan a részvételi
arány egy-egy szűrővizsgálaton 60%. A nők körében végzett emlőszűrések és méhnyakszűrések elfogadottsága igen eltérő. Míg emlőszűrésen az érintettek 75%-a megjelenik,
addig méhnyak-szűrésen csak 25%-a a lakosságnak vesz részt. Ez indokolható azzal,
hogy emlőszűrésre az érintett korosztály tagjai minden 2 évben személyesen kapnak
meghívót.
Fontos az egészségügyi ellátás keretében végzett felvilágosító tevékenység is. 2012-ben
ilyen rendezvény a lakosság 15%-t érte el. A betegségek megelőzésének fontos formája
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a szűréseken való részvétel további ösztönzése, és a felvilágosító tevékenység
kiterjesztése. Az egészségnapok szervezése számos kisebb szűrésre ad lehetőséget
(vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.). Az önkormányzatnak és a helyi civil
szervezeteknek hasznos szerepet vállalniuk az 50 év feletti nők körében a méhnyakrák
és a mellrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok népszerűsítésében.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Helyben ez az ellátás nem biztosított. Amennyiben valakinek szüksége van rá, akkor a
környező nagyvárosokban tudja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Mosonszentmiklós község Önkormányzata főzőkonyhával rendelkezik. A konyhán az
óvodások, iskolások, valamint az idősek szociális étkeztetésére nyújtanak lehetőséget.
Az egészséges táplálkozás jegyében az élelmezésvezető felügyeletével megfelelő
minőségű és tápanyagtartalmú étel elkészítésére napi szinten kiemelt figyelmet
fordítanak.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Mosonszentmiklóson a Mosonszentmiklósi Sport Egyesület támogatja a focizni akaró
fiatalokat edzések szervezése keretében.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata többféle szociális alapszolgáltatást is
biztosít, mint a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat. A
Mosonmagyaróvár Térségi Társulással való megállapodás alapján a Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény keretein belül a házi segítségnyújtást, a Család- és
Gyermekjóléti Központ keretin belül pedig a gyermekjóléti és családsegítési feladatokat
látja el.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Ezzel kapcsolatban információnk nincs.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Különböző segélyek keretében nyújt segítséget a rászorulóknak az önkormányzat. Ezen
segélyezési formák közé tartozik az átmeneti segély, a rendkívüli gyerekvédelmi
támogatás, valamint a fűtési támogatás (szociális szén, tűzifa) is.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a
művelődés helyi feltételeinek biztosításával.
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a
településen élő idősek és gyermekek irányába.
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A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott
közösségi életéhez
a) közösségi élet színterei, fórumai
Elsősorban a 2010-ben felújított Általános Iskola, továbbá 2014-ben felújított
Művelődési Ház biztosítja a különböző rendezvények színterét a közösségi életnek,
valamint a megrendezésre kerülő rendezvényeknek, fórumoknak.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai konfliktusról információnk nincs a településen.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Nagy hangsúlyt kap az önkéntes munka, adományozás a településen. Számos
vállalkozók, önkéntes szervezetek segítik a települést abban, hogy biztonságosabb,
szebb életet élhessenek a községben lakó emberek.
3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A községben magyar nemzetiségű állampolgárok élnek, így kisebbségi önkormányzat,
közöttük roma kisebbségi önkormányzat nincs.
3.9 Következtetések:
meghatározása.

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

A község nem a mélyszegénység által sújtott települések közé tartozik, azonban ez nem
jelenti azt, hogy a településen nem szorulnak az állampolgárok támogatásra.



A foglalkoztatási szint kedvező, a községben az átlagosnál alacsonyabb az
álláskeresők száma, azonban a gyermeküket egyedül nevelő álláskereső szülők
támogatása, segítése szükséges.
A településen élők egészségi állapotának megőrzése és a megelőzés egyik fontos
formája a szűréseken való részvétel. Az önkormányzatnak és a helyi civil
szervezeteknek hasznos szerepet vállalniuk a különböző betegségek kialakulását
megelőző szűrővizsgálatok népszerűsítésében, a helyi szűréseken elsősorban a
hátrányos helyzetű csoportok tagjainak részvételét növelni kell. Egészségügyi
szűréseken való lakossági részvétel ösztönzése, a szűrések kiterjesztése
különböző egészségügyi területekre.

32

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

fejlesztési lehetőségek

egészségügyi szűréseken való lakossági egészségnapok
szervezése
orvosi
részvétel
ösztönzése,
a
szűrések szolgálattal közösen
kiterjesztése különböző egészség-ügyi
területekre
az
álláskeresők
számára
a ezzel kapcsolatos pályázat figyelése
közmunkaprogram további bővítése
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya,
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
A Mosonszentmiklóson élők korösszetétele hasonló a megyei és az országos
átlagokhoz. A 19-64 év közöttiek száma (1669 fő) az összes lakos 68,3%, ami
átlagosnak mondható, a 0-18 év közöttiek (437 fő) 17,8%-a és a 65 év felettiek (206 fő)
15%-a. Az arányokat nézve 100 kiskorú (18 év alatti) lakosra 85 (65 év feletti) idős
ember jut.
A községben a lakosság általános szociális helyzete befolyásolja a gyermekek
fejlődését. A felnőtt lakossághoz képest általában az érzékenyebb korosztályú
gyermekek helyzete kedvezőtlenebb. Ezt megállapíthatjuk Mosonszentmiklóson is,
mivel a felnőtt lakosság átlagos szociális helyzetű a községben, a gyermekek helyzetéről
ugyanez már nem mondható el. A községnek több intézkedést kellett hozni a gyermek
életének javítása érdekében. 8 gyermek és családjának életébe 2012-ben azonban
hivatalosan is be kellett avatkozni az önkormányzatnak. 1 gyermeke védelembe
vételéről, 3 fő családba fogadásáról, 1 fő ideiglenes hatályú elhelyezéséről, 3 főt tartós
nevelésbe vételéről kellett gondoskodni az önkormányzatnak és intézményeinek.
Halmozottan hátrányos helyzetükről a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
25%-a nyilatkozott. Eszerint a községben a 0-18 éves korosztály 4%-a halmozottan
hátrányos helyzetű, ami szintén magasabb a megyei átlagnál. Ugyanakkor a szülők
75%-a nem tett nyilatkozatot iskolai végzettségéről, ami azt feltételezi, hogy a hhh-s
arány ennél magasabb a községben. A hhh-s gyermekek családjai óvodáztatási
támogatásban is részesültek Mosonszentmiklóson, 4 kisgyermek szüleit támogatta így
az önkormányzat, hogy a gyermek folyamatos óvodai nevelése biztosított legyen.
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

védelembe vett 18
év alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a
18 év alatti védelembe vettek
közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

10

0

19

2009

12

0

19

2010

1

0

17

2011

1

0

21

2012

4

0

21

2013

4

0

19

2014

4

0

18

2015

1

0

15

2016

1

0

13

Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma

év

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Abban a családban, ahol a szociális helyzet indokolttá teszi, a családokat rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítik. 2015-ben 30 fő részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.
Rendszeres
Kiegészítő
Ebből tartósan
Rendkívüli
gyermekvédelmi Ebből tartósan beteg gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
kedvezményben fogyatékos gyermekek kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
részesítettek
száma
részesítettek
gyermekek
részesítettek
száma
száma
száma
száma

2008

42

0

0

0

0

2009

88

0

0

0

0

2010

80

0

0

0

2011

75

0

0

0

0

2012

69

0

0

0

0

2013

83

0

0

0

0

2014

58

0

0

0

0

0
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2015

30

0

0

0

0

2016

31

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az önkormányzat szociális rendelete alapján a polgármester tanévkezdési támogatásban
részesíti a tárgyév szeptember hónapban általános iskolai tanulmányokat kezdő vagy
folytató általános iskolai tanulói jogviszonyban álló gyermeket, feltéve, hogy a
családban az 1 főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum legkisebb
összegének 300 %-át, gyermeket egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő
esetében a 350 %-át nem haladja meg. A támogatás mértéke gyermekenként,
tanévenként 5. 800 Ft.
A támogatás célja, hogy az önkormányzat a gyermeket gondozó család szamara a
tanévkezdéssel szükségszerűen együtt járó többletkiadásokhoz szociális és
gyermekvédelmi szempontból segítséget, támogatást nyújtson.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők
száma, aránya

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
étkezésben étkezésben kedvezményes
résztvevők résztvevők
étkezésre
száma
száma iskola
jogosultak
óvoda
1-8. évfolyam száma 1-13.
évfolyam
8
15
31
11
25
28
13
32
24
9
11
11
8
22
47

22
23
22
16
14
41

24
27
25
33
33
31

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

8
12
25

5
7
9

0
0
0

17
19
53
42
41
39

6
8
2
0
0
0

0
0
0
0
0
2

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen ez nem releváns.
4.2 Szegregált,
esélyegyenlősége

telepszerű

lakókörnyezetben

élő

gyermekek

helyzete,
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A településen nem releváns.
4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű,
fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

valamint

A 2011. évi CXC tv a nemzeti köznevelésről határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek/tanulók körét. A 4.§ 12. pont alapján: kiemelt figyelmet igénylő gyermek,
tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
Mosonszentmiklós Község területén egy óvoda (Kormos István Óvoda és Egységes
Óvoda-Bölcsőde) és egy általános iskola (Széchenyi István Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) található, az óvodát az önkormányzat, az iskolát
az állam tartja fenn a gyermekek/tanulók napközbeni ellátásának biztosítása érdekében.
HH
HH
Főállású GyermeHHH
SNI
Feladatellátási
gyerme- gyermeHHH
SNI
pedagókek,
gyermekek,
gyermekek,
hely
kek,
kek,
gyermekek,
gyermekek,
gusok tanulók
tanulók
tanulók
megnevezése
tanulók tanulók
tanulók %
tanulók %
létszáma száma
száma
száma
száma
%
Óvoda

8

90

2

2,22%

0

0%

4

4,4%

Általános
Iskola

17

156

2

1,28%

4

2,57%

16

10,25%

Összesen

25

246

4

3,5%

4

2,57%

20

14,65%

Valamennyi gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő nyilatkoztatása az iskolai
végzettségéről alapvetően fontos azért, hogy a gyermekek/tanulók a fejlesztő ellátást
eredményességük érdekében megkapják.
Mindkét intézménybe járó gyermekek/tanulók alapvetően Mosonszentmiklósról
érkeznek, a bejáró-eljáró gyermekek/tanulók mozgása csekély.
Infrastruktúra: Az iskola az NYDOP- Európai Uniós támogatásnak köszönhetően egy
a XXI. sz. feltételeinek megfelelő, korszerű épület. Felszereltségét a TIOP
pályázatoknak köszönhetően fejlesztették, laptopok, interaktív táblák segítik a korszerű
tanulásszervezési eljárások beépítését a napi munkába.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy
védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői
álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008

1

365

2009

1

359

2010

1

332

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1
1
1
1
1
1

324
333
327
331
341
360

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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4.3.2 számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői (esetek száma!)
A településen csak 1 fő háziorvos üzemel, külön gyermekorvosi-, illetve felnőtt
háziorvosi praxis nem működik, mindkét réteg ellátását ugyanazon háziorvos végzi el.

év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos által
ellátott gyerekek száma

2008

0

9374

nem releváns

nem releváns

2009

0

10071

nem releváns

nem releváns

2010

0

9705

nem releváns

nem releváns

2011

0

10522

nem releváns

nem releváns

2012

0

10022

nem releváns

nem releváns

2013

0

10213

nem releváns

nem releváns

2014

0

10115

nem releváns

nem releváns

2015

0

10174

nem releváns

nem releváns

2016

0

10189

nem releváns

nem releváns

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen 1 fő háziorvos végzi el a gyerekek és felnőttek ellátását is.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl.
korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Ez az ellátás a településen nem biztosított. Az esetlegesen felmerülő problémával a
közeli városban működő speciális szakszolgálathoz fordulhatnak az érintettek.
d) gyermekjóléti alapellátás

A gyermekjóléti szolgáltatást jellemzi, hogy a településen 2012-ben 17 főtt vettek
gondozásba, ami az előző évekhez viszonyítva emelkedést mutat, mivel 2011 év során
15 főt, 2010-ben 11 főt érintett ezen ellátási forma. A gyermekvédelmi szakellátások az
ellátásra kötelezett Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ által
üzemeltetett intézményekben (TEGYESZ, Megyei Gyermekvédelmi Központ)
biztosítottak. Az elmúlt évben gondozásban 14 gyermek (8 család) részesült.
Tanácsadottként 11 család (17 gyermek) jelent meg a Szolgálatnál.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Az óvoda alapító okirata szerint bölcsődei ellátást is biztosít a község lakóinak. Mivel
az intézmény óvoda-bölcsőde funkciót tölt be, ezért 5 fő gyermek két éves kortól az
óvoda-bölcsődei csoportba felvehető.
Szociális
szempontból felvett
gyerekek száma
bölcsődébe beírt
Működő összes
(munkanélküli szülő,
gyermekek
bölcsődei
veszélyeztetett
száma
férőhelyek száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló
szülő)

év

bölcsődék
száma

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

1

5

0

5

2011

1

5

0

5

2012

1

5

0

5

2013

1

5

0

5

2014

1

5

0

5

2015

1

5

0

5

2016

1

5

0

5

Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
A településen családi napközi nem üzemel.
e) gyermekvédelem
Gyermekvédelmi szempontból a település mutatói lényegesen rosszabbak, mint a
megye átlaga.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott szolgáltatás a gyermekek életminőségét is pozitívan befolyásolja. A családok
segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint
a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi,
a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést
nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről
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szereznek tudomást. A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az
ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok,
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról,
tartalmáról. A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális, életvezetési és
mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz. Továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás
megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok,
illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és
csoportos terápiás programok szervezését. A tartós munkanélküliek, a fiatal
munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli
kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat
segítő szolgáltatásokat.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen működő valamennyi intézmény számos lehetőséget biztosít a gyermekek
szabadidejének hasznos eltöltésére, számos egészség fejlesztési/megőrzési célú
rendezvény, program segíti a gyermekeket (rajtuk keresztül családjukat) a hely es
életvezetési formák megismerésében, elsajátításában. Valamennyi óvoda, általános
iskola és középiskola szervez a tanév folyamán pl. egészséghetet, egészségnapot. Az
egészséggel, annak megőrzésével kapcsolatos egy-egy témát helyezve a középpontba
az adott korosztályt leginkább érintő problémát megragadva. Az általános és
középiskolában pl. dohányzás és drog káros hatásairól szóló előadások; óvodák
esetében pl. a helyes táplálkozási szokások kialakításának ösztönzése.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az ingyenes tankönyv-ellátásban részesülők száma 2008-as évet követően kis
mértékben emelkedett, 2012-ben azonban a 2008-as szint alá csökkent. (Ennek oka
lehet a jogi szabályozás időközben bekövetkezett változása is). Gyermekétkeztetés
tekintetében lásd még a 4.1. d) pontnál kifejtetteket.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdek képviselők
észrevételei
A településre vonatkozóan nincs adat.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló
ellátórendszerek keretein belül

juttatások,

szolgáltatások)

az

Lásd 4.1.c) pontnál leírtakat.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal
élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
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A kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a településen az
országos szintet messze meghaladja, kétszerese annak, az általános iskolában 3-szorosa.
A gyermekek/tanulók fejlesztése komoly figyelmet igényel mindkét intézménytől.
Feltűnően nagy a különbség az SNI-s gyermekek/tanulók közötti arányban a két
intézménytípus tekintetében. Az iskolában 20%-kal magasabb az SNI-s tanulók aránya,
mint az óvodában.
Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók beazonosítása és fejlesztése a pályázati
programok felhasználásával valósul meg a községben elsősorban az alapfokú
művészetoktatás területén, valamint az idegen nyelvoktatás területén.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Óvoda
Az óvoda tekintetében pontos adat arra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre, hogy
hány kisgyermeket nem írattak be a szülei és közülük hány hátrányos helyzetű. Vannak
SNI-s kisgyermekek is az intézményben, arányuk csekély, megsegítésükre utazó
logopédust alkalmaz az intézmény. A tanulási problémák korai szűrésére nagyobb
hangsúlyt kell fektetni, mivel az iskolában az SNI-s arány kiemelkedően magas. Az
időben diagnosztizált, és elkezdett egyéni fejlesztés a gyermek további életútjára
várhatóan pozitív hatással lesz, iskolai előmenetele zökkenő mentesebb lesz.
Iskola
Mosonszentmiklós általános iskolája normál tanterv szerint neveli/oktatja a tanulókat,
fogadja valamennyi típusú, de integráltan nevelhető SNI-s diákot is, a tehetséggondozás
fő területei pedig az intézményben az alapfokú művészetoktatás és idegen nyelvoktatás.
Az iskolába járó tanulók 16,4 %-a hátrányos helyzetű, 4,6 % halmozottan hátrányos
helyzetű diák. Ez utóbbi mutató a magas hh-s arányhoz képest kevés.
Az iskolában lévő SNI-s tanulók aránya magas, jelentős mértékben meghaladja az
országos átlagot (6,9%).
Az SNI-s tanulók integrált nevelésben, oktatásban részesülnek. Az SNI-s tanulók
legnagyobb mértékben pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd, de van enyhe fokban értelmi fogyatékos diák is.
Fejlesztésüket az iskola egy tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus
irányításával végzi.
Az iskola kiemelt figyelmet fordít az eredményes fejlesztésre, ami a lemorzsolódás, a
kompetenciamérés eredményeinek elemzése és a továbbképzés területén követhető
nyomon.
Lemorzsolódó diák kevés van az iskolában. Évfolyamismétlők aránya a vizsgált
tanévek közül a 2010/2011-es tanévben kiemelkedően magas volt, 3,3 %, az elmúlt
évben 0,6%-ra csökkent. Ami azonban nem változott, hogy a lemorzsolódó diákok vagy
teljes egészében, vagy 80%-ban hh-s tanulók. Magántanuló, hiányzás miatti ismétlő
egyetlen vizsgált tanévben sem volt.
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Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Évfolyamismétlők:
tanév

fő

2004/2005.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013
2013/2014
2014/2015

4
0
3
3
0
0
2
1
1
0
3

Aránya (%) összlétszámon
belül
1,7
0
1,4
1,6
0
0
1,19
0,6
0,6
0
1,9

Továbbtanulás
Valamennyi tanuló továbbtanult, speciális szakiskolát egyetlen diák sem választotta. A
2010/2011-es tanévben a diákok továbbtanulási mutatói alapján 68% ban választják az
érettségit adó képzésben való részvételt, míg a 2011/2012-es tanévben a mutató romlott,
már csak 43%-ban választottak érettségit adó középiskolát. A hh-s diákok mutatói nem
térnek el jelentős mértékben az iskolai eredményektől, bár a szakiskolai képzést
arányaiban jóval többen választják, mint az érettségit adó képzési formát. A hhh-s
tanulók pedig csak a szakiskolai képzésben vesznek részt mindkét vizsgált tanévben.

Tanórán kívüli programok
Az iskola néhány szabadidős, illetve a tanórai kereteken kívül megvalósuló
tevékenységet kínál a diákoknak. Legtöbben az alapfokú művészetoktatásban vesznek
részt. Az iskola zeneművészeti ágon zongora, gitár, hegedű, furulya, rézfúvós, citera,
ütős, szolfézs táncművészetben a néptánc tanszakon, és képzőművészet szakon fejleszti
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a tehetséges tanulókat. A foglalkozásokon magas a résztvevő tanulók aránya, és
növekvő tendenciát is mutat. A 2010/2011-es tanévben a diákok 69%, a múlt tanévben a
81%-a vett részt a művészetoktatásban. A hh-s tanulók részvételi aránya nem tér el
nagymértékben az iskolai arányszámuktól, azonban a két év tekintetében csökkentő
tendenciát mutat. HHH-s tanulók egyáltalán nem járnak a foglalkozásokra, pedig nekik
a részvételi díjat sem kell megfizetni. A napközi az az egyetlen tanórán kívüli
foglalkozás, ahol a hhh-s tanulók is részt vesznek. Az iskolában nincsenek szakkörök,
holott a tehetséggondozás legfontosabb színterei lehetnének és az iskola fontos feladata,
hogy olyan foglalkozásokat kínáljon a diákoknak, amelyek érdeklődési körüknek
megfelel, hozzájárul a tanulás iránti belső motiváció fejlesztéséhez és a speciális
kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi.

Az intézmények a Családsegítővel, a Gyermekjóléti szolgálattal és a községben dolgozó
védőnővel szoros együttműködésben látja el feladatát.
Az iskola diákjait arra neveli, hogy a civil szervezeteken keresztül felelősen vegyenek
részt a helyi közéletben. Az iskola a helyi civil szervezetekkel szorosan együttműködik,
a Protektor Alapítvánnyal, a Mosonszentmiklósi Sportegyesülettel, a Polgárőr
Egyesülettel.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az iskolában a pedagógusok megfelelő végzettséggel látják el a nevelés/oktatás
feladatát. A szükséges szakképzettség biztosított, minden tanórát megfelelő
szakképzettséggel rendelkező kolléga látja el.
Az iskola pedagógusai számtalan továbbképzésen vettek részt az elmúlt tanévekben. A
TÁMOP fejlesztéseknek köszönhetően a kollégák valamennyien részt vettek korszerű
módszertani és IKT technika alkalmazását segítő tanfolyamokon, továbbá a diákok
önálló tanulási képességét fejlesztő programok is beépültek az iskolai tantervekbe,
aminek kedvező eredménye a kompetencia mérés mutatóiban már jelentkezett. A
pedagógia szakszolgáltatások (logopédus, fejlesztő pedagógus vagy gyógypedagógus) a
település köznevelési intézményeiben biztosítottak közalkalmazotti jogviszonyban,
vagy megbízás alapján. Ezen kívül kapcsolatban állnak az intézmények a Pedagógiai
Intézettel, valamint a Nevelési Tanácsadóval is, ahol fejlesztőpedagógus és
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gyermekpszichológus segítségét lehet igénybe venni az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek számára. Az intézményekben óvoda, illetve iskolapszichológus nincs.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén,
az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
A település tekintetében nem releváns.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések
A kompetenciamérés eredményeit az iskola folyamatosan elemzi. A mutatók az
országos átlaghoz közeli, de leginkább azt meghaladók. A vizsgált első tanévhez képest
javuló eredményeket ért el az iskola. A negatív irányú legnagyobb eltérés 16
képességpont, míg a pozitív irányú legnagyobb eltérés 176 képességpont, és több
esetben meghaladja a 100 pontot a pozitív eltérés. A két kompetenciaterület mutatói
nem térnek el egymástól jelentős mértékben, de a szövegértés eredményei jobbak.
Hasonló következtetésre jutunk a két évfolyamon mért eredmények összevetésével is, a
6. és 8. évfolyamosok teljesítménye kiegyensúlyozott, nincs jelentős eltérés.
A kedvező eredményeket mutatja az is, hogy az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya is
messze alacsonyabb az országos átlagnál. 2011-ben a 6. évfolyamon sem matematika,
sem szövegértés kompetenciaterületen nem volt olyan diák, aki az alapszint alatt
teljesített volna. A 8. évfolyamosok között matematika területen fele, szövegértés
területén pedig egy hatoda azon tanulóknak az aránya az országos mutatóhoz képest,
akik az alapszint alatt teljesítettek.
Az egyenlő esélyek biztosítása területén nagyon fontos, hogy a hh-s tanulók mutatói
hogyan alakulnak az iskolai mutatókhoz viszonyítva. Az intézménynek elemezni kell
valamennyi hh/hhh-s tanuló mutatóját, mivel az intézményben jelentős arányban vannak
jelen, felzárkóztatásuk az iskola egyik fő eredményességi mutatója.
Feltételezhetően a hh/hhh-s tanulók eredményei is kedvezőek, mivel a CSH-index
alapján az intézmény diákjainak teljesítménye a várhatónál szignifikánsan magasabb, ez
pedig a szociális felzárkóztatás eredményességének egyik fontos mutatója.
Országos
kompeten
ciamérés
eredmény
e
Szövegért
és
6.
évfolyam
8.
évfolyam
Matemati
ka
6.
évfolyam
8.
évfolyam

Iskol
a
átlag
a

2003
Ország
os átlag

2004
Iskol Orszá
a
gos
átlag
átlag
a

2006
Iskola Ország
átlaga os átlag

2007
Iskol Orszá
a
gos
átlag
átlag
a

536

500

520

509

-

512

-

-

-

-

520

500

529

497

502

497

520

500

508

505

-

493

-

-

-

-

515

500

503

494

495

491

2008
Iskola Orszá
átlaga
gos
átlag

1544

1584
(-)

1500

1476

1585


1500

1579

1601

Isko
la
átla
ga

2009
Orszá
gos
átlag

1546
(-)
1635
(-)

1489

1490

1677
(-)

1484
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1564

1605

Országos
kompetenci
amérés
eredménye
Szövegértés
6. évfolyam
8. évfolyam

Iskola
átlaga

2010.
Országo
s átlag

1624
(-)
1642


1483

1628
(-)
1642


Matematik
a
6. évfolyam
8. évfolyam

2011.
Iskola Ország
átlaga
os
átlag

Iskola
átlaga

2012.
Országo
s átlag

1590

1708


1465

1695

1472

1577

1693

1567

1498

1657


1486

1587

1622

1757


1601

1692

1583

2013.
Iskola Ország
átlaga os átlag

2014.
Iskola Ország
átlaga os átlag

1662

1758


1497

1590

1481

1555

1807

1557

1489

1610


1489

1475

1491

1612

1718


1620

1701

1614

(-): az eredmény szignifikánsan nem különbözik az adott évi országos átlagtól
: az eredmény szignifikánsan magasabb az adott évi országos átlagnál

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata a községben élő és felsőfokú tanulmányokat
folytató fiataljait messzemenően támogatja. 2012-ben 11 fő havi 5000 Ft –os
ösztöndíjban részesült tanulmányai támogatásához a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

db
1
2
100
4
6:30-16:15
3 hét
Hiányzó
Fő
létszám
8
3
8
0
0
0
0
6

Óvoda
100 férőhely és 4 gyermekcsoport biztosítja a településen élő kisgyermekek ellátását.
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves
óvodai
óvodai
korú
gyermekcsoportok férőhelyek
gyermekek
száma
száma
száma

óvodába
óvodai
óvodai feladatbeírt
gyógypedagógiai
ellátási helyek
gyermekek
csoportok
száma
száma
száma

2008

64

4

100

1

74

0

2009

73

4

100

1

80

0

2010

70

4

100

1

83

0

2011

63

4

100

1

86

0

2012

77

4

100

1

71

0

2013

77

4

100

1

78

0

2014

75

4

100

1

80

0

2015

84

4

100

1

83

0

2016

101

4

100

1

87

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatok
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola
1-4 évfolyamon
tanulók száma

Általános iskola
5-8 évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

82

86

168

44

26,2%

2011/2012

76

76

152

40

26,3%

2012/2013

80

79

159

52

32,7%

2013/2014

79

81

160

49

30,6%

2014/2015

80

77

157

47

30%

2015/2016

80

76

156

50

32%

2016/2017

78

75

153

64

42%

tanév

napközis tanulók száma
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

általános
iskolai
általános iskolai osztályok
általános iskolai osztályok száma a feladatszáma
gyógypedagógiai oktatásban
ellátási
helyek
száma
1-4
5-8
1-4
5-8
összesen
összesen
évfolyamon évfolyamon
évfolyamon évfolyamon
db
4
4
8
0
0
0
1
4
4
8
0
0
0
1
4
4
8
0
0
0
1
4
4
8
0
0
0
1
4
4
8
0
0
0
1
4
4
8
0
0
0
1

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

tanév

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a
nappali rendszerű oktatásban
fő

%

2010/2011

20

100

2011/2012

20

95

2012/2013

21

91

2013/2014

20

95

2014/2015

15

98

2015/2016

21

99

2016/2017

16

100

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi
adatok
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4.5 Következtetések:
meghatározása.

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szülők megfelelő tájékoztatása az iskolai
pontos számának meghatározása annak végzettségről
szóló
nyilatkozatok
érdekében, hogy gyermekek/tanulók a beszerzése
érdekében,
a
hhh-s
fejlesztésükhöz szükséges valamennyi gyermekek/tanulók pontos beazonosítása,
segítséget eredményességük érdekében a felzárkóztatás érdekében az egyéni
megkaphassák
fejlesztés biztosítása.
az egészségvédelemre, egészségtudatos ezen ismeretek beépítése a közoktatási
életvitelre és a megelőzésre vonatkozó intézmények
nevelési,
oktatási
ismeretek
megszerzése
kiemelt programjába, és az óvodás és iskolás
figyelemmel a halmozottan hátrányos korosztályt közvetlenül célzó helyi
helyzetű gyerekek és családjaik aktív egészségvédelmi
programok
bevonására
megvalósításának
ösztönzése
és
támogatása
az alapfokú oktatás során a kiemelt a tanórán kívüli programok számát növelni
figyelmet
igénylő
tanulók
egyéni szükséges
fejlesztése az eredményesség érdekében
fontos szerepet kell, hogy kapjon
az általános iskolában kiemelkedően összefogást igényel mind a szülők, mind a
magas SNI-s arány kezelése
pedagógusok részéről
kiemelten fontos az óvodás- és iskoláskorú a helyi nyersanyagok felhasználásával
gyerekek
esetében
az
egészséges
étkeztetés biztosítása
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Az álláskereső népesség között a nők aránya alacsony, 39%. Álláskeresési
támogatásban egyikük sem részesül, de közhasznú munkában a férfiakhoz hasonló
mértékben vesznek részt.
A nők gazdasági szerepére azért is tekintettel kell lenni, mert az egyszülős családok
jelentős részében a nők a családfenntartók. Abban az esetben, ha a nők álláskeresők, a
család helyzete is megrendülhet, a család segítségre szorul.
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

Munkavállalási korúak
száma
férfiak

nők

2008
848
807
2009
657
807
2010
847
808
2011
853
808
2012
880
809
2013
910
862
2014
923
874
2015
989
905
2016
995
917
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

817
599
802
822
846
884
891
965
977

787
773
779
779
789
851
850
892
982

31
58
45
31
34
26
32
24
18

20
34
29
29
20
11
24
13
13

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A Győr Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által közzétett 2014-ben
meghirdetett támogatott képzéseket tartalmazó képzési jegyzék 17 tanfolyamot
tartalmaz, amelyből több tanfolyam jelenthet az álláskereső nők számára is tanulási
lehetőséget.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők
általában az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai
végzettséggel rendelkező népesség arányában felülreprezentáltak.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető, hogy a
jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben eltérőek Mosonszentmiklóson is, a
nők kárára. A jövedelemi hátrány 16% a nők esetében, bár ágazatonként kissé eltérő
mértékben. Az alacsony foglalkoztatási státuszban a nők fizetése nem olyan
nagymértékben tér el, mint a magasabb iskolai végzettséget megkívánó állásokban.
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 községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását
biztosítja. A település biztosítja a bölcsődei ellátást, ami előremutató önkormányzati
intézkedés volt.
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A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását,
a nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést
segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és
pszichés körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai
tanácsadás, valamint a termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya
gondozása, a magzat születés előtti gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya
gondozása). A községben dolgozó védőnő segíti ezt a fajta a gondozást.
A településen az előző években (2008, 2009) nem volt, aki 18. életévének betöltése
előtt szült.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

93

93

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1
1
1
1
1
1
1
1

84
77
73
82
98
99
109
118

84
77
73
82
98
99
109
118

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem az önkormányzat a vizsgált két év
egyikében sem. Az önkormányzatnak nincs tudomása családon belüli erőszakról.
Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár
párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik a lehető legtovább próbálnak úgy tenni,
mintha mi sem történne, ezzel nehezítve a probléma megoldását. Az önkormányzat
támogat női érdekeket, jogot védő, áldozatokat segítő szolgáltatást, terhesgondozást.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok
átmeneti otthona)
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a Megyei
Intézményfenntartó Központ által működtetett intézményeket veheti igénybe.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a nők a helyi közéletben. A
település közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított
kezdeményezések a településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő
hátrányos megkülönböztetés, így annak felszámolására sem jött létre kezdeményezés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
a gyermeküket egyedül nevelő álláskereső
nők gazdasági kiszolgáltatottságának
enyhítése
a lányok majdani közéleti
szerepvállalásának elősegítése
a családi kötelezettségek ellátásának
támogatása

fejlesztési lehetőségek
információgyűjtés, ha szükséges a
segítségadás biztosítása
programok a település kulturális
rendezvényein, az iskolában,
rugalmas
foglalkoztatási
biztosítása

formák

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma
nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak
száma
2008
213
2009
249
2010
254
2011
261
2012
241
2013
226
2014
211
2015
206
2016
215
Forrás: TeIR, KSH Tstar

nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők
száma
342
408
403
394
379
371
362
351
341

összes nyugdíjas
555
657
657
655
620
597
573
557
556

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A községben élő nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink.
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi
helyzethez hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. Az egyedülálló idős női
népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan
igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. A nyugellátásban részesülők száma átlagos,
több mint 95%-a saját jogú ellátást kap. Az öregségi nyugdíjban részesülők között a
nők, a rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak vannak nagyobb számban,
azonban a rokkantnyugdíjban részesülők között a nők aránya a településen magasabb,
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mint általában a társadalomban.
A hozzátartozói ellátásban az árvaellátottak száma a lakónépesség arányaihoz
viszonyítva magas.
A településen az idősek napközbeni ellátása biztosított, a 20 férőhelyes intézmény
kihasználtsága 90%-os.
A települési közösségétől azonban különleges figyelmet igényelnek azok az idős
emberek, akik 80 év felettiek és egyedül élnek, vagy azok, akik éppen kórházból tértek
haza, és egyedül élnek.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb
programok a településen)
A településen élő idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből
önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat
tenyésztenek, többen feltételezhetően közülük kerülnek ki az őstermelők, de vannak
olyan idősek, akik egyéni gazdasági vállalkozásukat továbbviszik így biztosítva az aktív
időskort.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az általános tény, hogy az 50 éven felülieket a munkáltatók nehezen akarják
foglalkoztatni, de a foglalkoztatás területén e szempontból hátrányos
megkülönböztetésre vonatkozóan a település adattal nem rendelkezik.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi
élet gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató,
illetve intézmény biztosíthat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy
segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan
megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges
azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális
ellátás kezdeményezését.
A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a
pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 19 fő
részére biztosította az önkormányzat.
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

64 év feletti lakosság száma

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év
fő

fő

%

2008

350

16

5%

2009

359

15

4%

2010

370

13

4%

2011

368

17

5%

2012

362

13

4%

2013

356

12

3%

2014

354

15

4%

2015

350

0

0

2016

361

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

időskorúak járadékában részesülők
száma
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns
nem releváns

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az idősek ellátást segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító
jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A
települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a
reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek
a) havi jövedelme, valamint
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b) saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.
Az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-a, egyedülálló esetén 95%-a;
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult
havi jövedelmének a különbözete.
Mosonszentmiklóson ebben az ellátásban senki nem részesült.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A község Művelődési Házzal rendelkezik, ahol a nyugdíjasok mind a könyvtári, mind
pedig a számítógépes szolgáltatásokat egyaránt igénybe vehetik. A községben két
Nyugdíjas Klub is működik, melyek keretén belül számos kulturális és közművelődési
szolgáltatásokra is lehetősége van a településen élő idősebb rétegnek.
c) idősek informatikai jártassága
Több számítástechnikai tanfolyam is került megrendezésre már a településen, melyen
szívesen vettek részt nyugdíjas korú személyek is.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti
az idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését.
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6.5 Következtetések:
meghatározása.

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
az idősek orvosi ellátásának biztosítása
szükség esetén falugondnoki szolgálattal
(pl. szakellátás Mosonmagyaróváron)
a rizikócsoportokba tartozó idősek szükség esetén a további segítségadás
helyzetének feltárása
megszervezése
az idős személyek házi segítségadására közcélú foglalkoztatás keretein belüli
való törekvés
megszervezés
az élethosszig tartó tanulás feltételeinek helyi programok tervezése (pl. számítógép
biztosítása a nyugdíjasok számára
használat)
az aktív időskor feltételeinek folyamatos Nyugdíjas
Klub
működtetését
az
biztosítása
önkormányzat továbbra is támogatja
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élők szempontjából átfogó adatokkal a 2012-es évre vonatkozóan
rendelkezünk. Az adattáblából kitűnik, hogy a falu mutatói hasonlóak a megyei és az
országos átlagokhoz. Az itt élő fogyatékosok az összes lakos 1,1 %-t teszik ki, számuk
27 fő.
Fogyatékkal élő személyek életkor és fogyatékossági típus szerint

Mozgásszervi fogyatékos
Autista, Autisztikus
55 év feletti

Értelmi fogyatékos

19-54 éves

Hallási fogyatékos (siket, nagyothalló)

0-18 éves

Látás fogyatékos (vak, aliglátó, gyengénlátó)
0

2

4

6

8

10

12

A fogyatékosság típusa szerint nagyobb számban vannak a mozgásszervi és az értelmi
fogyatékos személyek. A fiatalok körében kiemelkedően magas az autista és értelmi
fogyatékos személyek száma, míg az idősebb korosztályban a mozgásszervi
fogyatékosok aránya magas.
Életkor szerinti megoszlást vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok, azaz a 18 év
alattiak aránya meglepően magas a fogyatékos személyek között. Az 53%-os időskori
arány hasonló az országos átlaghoz.
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Fogyatékosok életkor szerinti aránya

25%
0-18 évesek
19-54 évesek

53%

55 év felettiek
22%

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott
személyek szociális ellátásaiban részesülők száma.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban részesülők
száma
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati fenntartású
egyházi fenntartású
civil fenntartású
intézményben
intézményben
intézményben
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
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Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók
segítségével.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A településen élő fogyatékos személyek iskolai végzettségéről kevés adatunk van,
akiről tudja az önkormányzat ezt az információt, azok vagy csak 8. általános iskolai
végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkeznek. Így feltételezhetjük, hogy
Mosonszentmiklós községben élő fogyatékos személyek között – hasonlóan az országos
mutatókhoz- magas az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, ami
különösen nagy hátrányt jelent a munkaerőpiacon.
A fogyatékos személyek foglalkoztatási helyzetéről nincsenek pontos információi a
település önkormányzatának.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen ezzel kapcsolatban nincs információnk.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem
tekinti külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál.
Közülük feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei
segélyre, a betegségük kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják. Közlekedési
támogatást kap 9 fő a községben, feltételezhető, hogy a mozgásszervi fogyatékos
személyek valamennyien kapnak ilyen támogatást. Tapasztaltuk, hogy magas a 18 év
alatti fogyatékos személyek aránya, ők azok, akiknek családja magasabb összegű
családi pótlékra jogosult. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik, továbbá a házi
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos személyek is
jogosultak lehetnek. Feltételezhetően vannak fogyatékos személyekkel együtt élő
családok, akik családsegítésre szorultak az elmúlt évben, vagy gyermekeik számára
gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, azonban iskolai végzettségéről
egyik fél sem nyilatkozott.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma
az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági
csoporthoz tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi
fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek - speciális
szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő
esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások
telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe
vehessenek. (Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.)
A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában
foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
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Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten
akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó
szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek
fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell
azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az
esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes,
hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén
mindenkinek a maga feladata és felelőssége.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés
módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a
közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve
megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen –
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A községben az egészségügyi ellátást biztosító központot magába foglaló háziorvosi
rendelő, gyógyszertár és a védőnői szolgálat épületei és a parkoló akadálymentesített,
ami a mozgáskorlátozott, illetve idős személyek számára az épület könnyebb
megközelítését lehetővé teszi.
A szakellátások azonban Mosonmagyaróváron, vagy Győrben vannak, az ide történő
eljutás feltételezhetően a fogyatékos személyek számára problémát jelent.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
A településen ezen szolgáltatások igénybe vételére szolgáló intézmények, mint az
önkormányzat, a posta, valamint az általános iskola épülete is akadálymentesítésre
került.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Erre vonatkozóan információkkal nem rendelkezünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közlekedés több esetben sajnos nem megoldott, nincs megfelelően kiépített járda,
amely megkönnyítené a mozgáskorlátozottak közlekedését. Továbbá a parkok,
játszóterek akadálymentesítése sem jellemző.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Ezen ellátás a településen nincs.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A legnagyobb mértékű a közgyógyellátás. A szociálisan rászorult személy részére az
egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak
csökkentésére közgyógyellátási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) állítható ki. A
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a
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társadalombiztosítás
által
támogatott
egyes
gyógyszerekre,
gyógyászati
segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve ezek javításának
költségeit is, valamint a járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott
fizioterápiás kezelésre. Közgyógyellátásban részesül a településen 72 fő (34 férfi 38
nő).
7.4 Következtetések:
meghatározása

problémák

beazonosítása,

fejlesztési

lehetőségek

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
a fogyatékos személyek foglalkoztatási együttműködés a helyi foglalkoztatókkal
lehetőségének nyomon követése a
foglalkoztatás biztosítása érdekében
a helyi foglalkoztatók ösztönzése a első lépésként az önkormányzat és az
megváltozott munkaképességű személyek általa fenntartott intézményekben kell
foglalkoztatására, legalább a kvóta biztosítani
a
megváltozott
mértékéig
munkaképességűek foglalkoztatását
az utak, középületek korszerűsítése során teljes körű akadálymentesítésre pályázatok
az
akadálymentesítési
szabályok felkutatása
figyelembe vétele
a fogyatékos személyek közlekedési együttműködés a Kisalföld Volánnal (Az
feltételeinek javítása
egészségügyi szolgáltatások, szakrendelők
megközelítése érdekében.)
Polgármesteri Hivatalban a fogyatékos
együttműködés az önkormányzati
emberek ügyeiket el tudják intézni
dolgozókkal
az
önkormányzat
honlapjának illetékes
informatikussal
történő
akadálymentesítése
együttműködés
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása
A faluban számos civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben
hozzájárulnak a közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt
értékeinek megőrzéséhez, az egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma
stb.)
TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Mosonszentmiklóson 1890-ben alakult meg a Tűzoltó Egyesület. Napjainkban két
önálló tűzoltóautó áll az egyesület rendelkezésére.
Taglétszáma 32 fő, idősek és fiatalok egyaránt.
Együttműködési szerződésük van a Móvári Tűzoltósággal. Bárminemű tűzeset vagy
műszaki mentés esetére.
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MOSONSZENTMIKLÓSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Polgárőr Egyesület 2004-ban alakult, mint állami feladatokat ellátó kiemelten
közhasznú szervezet. Az alapszabály értelmében közrend és közbiztonsági feladatokat
lát el a rendőrőrssel szoros együttműködésben.
Az egyesület célja a község lakóinak szolgálata, nyugalmuk és biztonságuk biztosítása,
megóvása.
A polgárőrök önkéntesek, díjazás nélkül, szabadidejükben teljesítik szolgálataikat.
LÓ- ERŐ SZABADIDŐ ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány célja: Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység. Alapító
fontosnak tartja a szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez baráti közösségek
létrehozását, a sport és hobbi tevékenységek létrehozását, valamint, hogy létrejöjjön egy
emberi, környezeti és sport szempontból is fenntartható közösség.
PROTEKTOR ALAPÍTVÁNY
A Mosonszentmiklósi Általános Iskola Szülői Munkaközössége a céltól vezérelve, hogy
az iskola oktatási eszközei színvonalának, környezetének javítását, korszerűsítését,
sportolási lehetőségek bővítését támogassa, alapítvány létrehozását határozta el 1991ben. Az alapítvány célja, hogy az alapítvány hozamából oktatási eszközöket
vásárolhassanak, az iskola udvarát, környezetét a gyermekek mozgásigényének
megfelelően korszerűsítsék, javítsák, valamint hogy a sportolási lehetőségeket
bővíthessék.
MOSONSZENTMIKLÓSI FÚVÓS BARÁTOK EGYESÜLETE
A Mosonszentmiklósi Fúvós Barátok Egyesület fő feladatának tekinti a zenei, azon
belül is a rézfúvós kultúra terjesztését, minél szélesebb körben, úgy szórakoztató, mint
nemesen komoly műfajokban. Célja az egyesületnek a zene megszerettetése, a rézfúvós
kultúra magas színvonalú művelése, a muzsikálás örömének megismertetése a szűkre
szabott szabadidő tartalmas eltöltése.
HANSÁG KAPUJA ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány célkitűzése az ifjúságnak szervezett programokkal az állatok ismeretének,
tiszteletének népszerűsítése, a felelős állattartásra nevelést, környezeti és természeti
értékeink megismertetését, környezetbarát gondolkodásmód kialakítása.
Programjaik iskolás - óvodás korosztálynak összeállított bemutatókból, állat és
természetvédelmi kiselőadásokból, vetélkedőkből, nyári táborokban a gyermekek
táboroztatásból tevődnek össze.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
Az önkormányzat kapcsolata az egyházzal és a civil szervezetekkel folyamatos. A civil
szervezetekkel együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat és ebből
kifolyólag ezen szervekkel együtt számos közös rendezvény kerül megszervezésre,
melyen a kiemelt célcsoportok is részt tudnak venni.
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A fentieken túl az alábbi egyesületek és civil szervezetek működnek még a
településen:
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
ALKOTÓKÖR
NÉPTÁNCCSOPORT
MOSONÚJHELYÉRT EGYESÜLET
ISKOLA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE
VARÁZSOS GYERMEKÉVEK EGYESÜLET
PROTEKTOR ALAPÍTVÁNY
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat tagja a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak, továbbá folyamatos
és jó kapcsolatot tart fenn a környező települések önkormányzataival.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az a) pontban felsorolt civil szervezetek hatékonyan részt vesznek a célcsoportokkal
kapcsolatos tevékenységekben.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Erre vonatkozóan pontos adatokkal nem rendelkezünk. A településen többféle
vállalkozási is működik, melyek lehetőségükhöz mérten segítik az arra rászoruló
családokat.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati
intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program
elfogadását megelőzően a konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a
megvalósításba bevont szakmai és társadalmi partner számára biztosítja.
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Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása
hatékony, a tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése
biztosított legyen, Mosonszentmiklós Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi
felelőst bíz meg.
Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a
megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív
részvételével valósul meg.
A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes
feladatok végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását.
A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon
követését az évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja.
A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben beszámol egy nyílt képviselőtestületi
ülésen a tervben foglaltak megvalósításáról. Az ülésre külön meghívót kapnak: a helyi
civil szervezetek, vállalkozók. A hozzászólók kiegészítésével elkészült éves beszámolót
a testület elfogadja, majd a helyben szokásos módon nyilvánosságra kerül.
A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének
bemutatásához adatfelvétel is történik.
A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság
biztosítása szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a
támogató szakmai és társadalmi környezet kialakításának érdekében Mosonszentmiklós
Község Önkormányzata a Programot a település honlapján közzéteszi, az egyes
intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot elektronikus és nyomtatott
kiadványaiban tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi ülést szervez. A polgároknak
lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni és kérdezni.
1. A terv elfogadása előtt egy héttel a program a honlapon, a település hirdetőtábláján
elérhető.
2. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerül.
3. Az elfogadott végleges program a honlapon, a település hirdetőtábláján elérhető.
4. Az éves beszámoló előterjesztése szintén a honlapon és a település hirdetőtábláján
történik az elfogadást megelőző nyílt testületi ülés előtt egy héttel.
5. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az
előterjesztéshez.
6. Az elfogadott beszámoló mindenki számára elérhető a honlapon, illetve a település
hirdetőtábláján.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos
észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az elfogadott helyi esélyegyenlőségi program mindenki számára elérhető a község
www.mosonszentmiklos.hu című honlapján, illetve a település hirdetőtábláján. Az
észrevételek visszacsatolására szolgál a hivatal@mosonszentmiklos.hu e-mail címes
elérhetőség.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

egészségügyi szűréseken való
lakossági részvétel ösztönzése, a
Romák
szűrések kiterjesztése különböző
és/vagy
egészség-ügyi területekre
mélyszegényaz
álláskeresők számára a
ségben élők
közmunkaprogram
további
bővítése
halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekek
pontos
számának
meghatározása annak érdekében,
hogy
gyermekek/tanulók
a
fejlesztésükhöz
szükséges
valamennyi
segítséget
eredményességük
érdekében
megkaphassák
az
egészségvédelemre,
egészségtudatos életvitelre és a
megelőzésre vonatkozó ismeretek
megszerzése kiemelt figyelemmel
a halmozottan hátrányos helyzetű
Gyermekek
gyerekek és családjaik aktív
bevonására
az alapfokú oktatás során a
kiemelt figyelmet igénylő tanulók
egyéni
fejlesztése
az
eredményesség érdekében fontos
szerepet kell, hogy kapjon
az
általános
iskolában
kiemelkedően magas SNI-s arány
kezelése
kiemelten fontos az óvodás- és
iskoláskorú gyerekek esetében az
egészséges étkeztetés biztosítása

fejlesztési lehetőségek
meghatározása
rövid címmel
egészségnapok szervezése orvosi
szolgálattal közösen
ezzel
kapcsolatos
figyelése

pályázat

szülők megfelelő tájékoztatása az
iskolai
végzettségről
szóló
nyilatkozatok
beszerzése
érdekében,
a
hhh-s
gyermekek/tanulók
pontos
beazonosítása, a felzárkóztatás
érdekében az egyéni fejlesztés
biztosítása.
ezen ismeretek beépítése a
közoktatási intézmények nevelési,
oktatási programjába, és az óvodás
és iskolás korosztályt közvetlenül
célzó
helyi
egészségvédelmi
programok
megvalósításának
ösztönzése és támogatása
a tanórán kívüli programok számát
növelni szükséges

összefogást igényel mind a szülők,
mind a pedagógusok részéről
a
helyi
felhasználásával

nyersanyagok
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az idősek
biztosítása

ellátásának szükség
esetén
falugondnoki
szolgálattal
(pl.
szakellátás
Mosonmagyaróváron)
a rizikócsoportokba tartozó idősek szükség
esetén
a
további
helyzetének feltárása
segítségadás megszervezése
Idősek

orvosi

az
idős
személyek
házi közcélú foglalkoztatás
segítségadására való törekvés
belüli megszervezés
az élethosszig tartó tanulás
feltételeinek
biztosítása
a
nyugdíjasok számára
az aktív időskor feltételeinek
folyamatos biztosítása

Nők

a gyermeküket egyedül nevelő
álláskereső nők gazdasági
kiszolgáltatottságának enyhítése
a lányok majdani közéleti
szerepvállalásának elősegítése

keretein

helyi programok tervezése (pl.
számítógép használat)
Nyugdíjas Klub működtetését az
önkormányzat
továbbra
is
támogatja
információgyűjtés, ha szükséges a
segítségadás biztosítása
programok a település kulturális
rendezvényein, az iskolában,

a
családi
kötelezettségek rugalmas foglalkoztatási formák
ellátásának támogatása
biztosítása
a
fogyatékos
személyek
foglalkoztatási
lehetőségének
nyomon követése a foglalkoztatás
biztosítása érdekében
a helyi foglalkoztatók ösztönzése a
megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatására,
legalább a kvóta mértékéig

Fogyatékkal
élők

együttműködés
foglalkoztatókkal

a

helyi

első lépésként az önkormányzat és
az
általa
fenntartott
intézményekben kell biztosítani a
megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását
az
utak,
középületek teljes körű akadálymentesítésre
korszerűsítése
során
az pályázatok felkutatása
akadálymentesítési
szabályok
figyelembe vétele
a
fogyatékos
személyek együttműködés
a
Kisalföld
közlekedési feltételeinek javítása
Volánnal
(Az
egészségügyi
szolgáltatások,
szakrendelők
megközelítése érdekében.)
Polgármesteri Hivatalban a
együttműködés az önkormányzati
fogyatékos emberek ügyeiket el
dolgozókkal
tudják intézni
az önkormányzat honlapjának illetékes informatikussal történő
akadálymentesítése
együttműködés
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt

Az intézkedésbe bevont

beavatkozási terület, mint

aktorok és partnerek

intézkedés címe, megnevezése

– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek
Idősek
Nők
Fogyatékkal
élők
Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák……………………………
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők…………………
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek, azon belül is a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozását és iskolai lemorzsolódásuk
megakadályozását.
Folyamatosan odafigyelünk az időseket érintő helyi, társadalmi, szociális és kulturális
problémakörökre.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeküket egyedül nevelő álláskereső nők
gazdasági kiszolgáltatottságának enyhítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségeinek javítása során az
akadálymentesítésre.
Cél, hogy Mosonszentmiklós olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges
alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy
közvetett hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzete miatt. Mosonszentmiklós Község Önkormányzat Települési
Esélyegyenlőségi Programjának célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos
helyzetben élő állampolgárokat segítő, támogató tevékenységek rendszerezése,
ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása. Ezen belül: Az
összetartó, szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés
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megszüntetése, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű
csoportok számára.
A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő
hozzáférés biztosítása. A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és
területfejlesztési célok összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése.
A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a
társadalmi folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítése,
megtartása, valamint szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek
csökkentik a meglévő hátrányokat, hozzájárulnak az állampolgárok életminőségének
javításához.
A diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi
integráció támogatása.
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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

Az
intézkedés
megnevez
ése

Az
álláskeresők
számára a
1
közmunkaprogr
am további
bővítése
Az átmeneti
lakásproblémával küzdő
2
családok
elhelyezését
segíteni a
községben.
Egészségügyi
szűréseken
való lakossági
részvétel
ösztönzése, a
3
szűrések
kiterjesztése
különböző
egészség-ügyi
területekre.

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az
intézkedéssel
elérni kívánt
cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentu
mokkal

E

F

G

H

Az intézkedés
tartalma

Az
intézke
dés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósí
tásának
határideje

Az intézkedés
eredményesség
ét
mérő
indikátorok

Tartalmas
közcélú
foglalkoztatás
a községben

I. A mély-szegénységben élők és a romák esély-egyenlősége
A közcélú
foglalkoztatás
A
Településfejl
A pályázat
céljait hozzá kell
polgárfoglalkoztatási
esztési
kiírásához
rendelni a település
mester
szint emelése
stratégia
kapcsolódó
céljaihoz.

A községben
van
önkormányzati
tulajdonban
lévő bérlakás.

A kilakoltatás
veszélyének
kitett családok
helyzetének
javítása

Az egészségnapot a
lakosság szép
számban
látogatja.

A településen
élők egészségi
állapota
tovább
javuljon,
elsősorban a
hátrányos
helyzetű
csoportok
megszólítása

Szociális
koncepció

Településfejl
esztés

Tájékozódás a
veszélynek kitett
családok számáról.
Lehetőség szerint a
90 napon kell
segítséget nyújtani.

családsegítő

folyamatos

A helyi szűréseken
orvos,
résztvevők számának
védőnő
rögzítése.

minden
évben egy
alkalommal

A programban
részt vevők
száma

A segítségben
részesülő
családok száma

A szűrésen
résztvevők
száma

I
Az
intézkedés
megvalósítá
sához
szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)
Humán
erőforrás:
tervezés
elkészítése,
pályázat
beadása
Humán
erőforrás:
felmérés, a
segítségadás
tervezése
pénzügyi
feltételek
biztosítása
A szűrésen
résztvevő
helyi
egészségügyi
dolgozó
munkaideje

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Pályázati
céloktól függő.

A család
helyben
maradhat

A szűrőbuszok
kapacitása
alapján.
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1.

A
halmozottan
hátrányos
helyzetűek
pontos
számának
meghatáro
zása

2

A kiemelt
figyelmet
igénylő
gyermekek
/tanulók
tudatos
fejlesztése

3

Az SNI-s
tanulók
ellátása

Nem minden
gyvk-s szülő
nyilatkozott
iskolai
végzettségéről.

Vannak SNI-s,
hhh-s, BTM-e
és kiemelten
tehetséges
tanulók

A községben
kiemelten
magas az SNI-s
tanulók aránya,
elsősorban az
iskolában: 21%.

A szociális
hátránnyal küzdő
gyermekek/tanuló
k eredményes
fejlesztése

Minden gyermek,
tanuló megkapja a
szükséges ellátást.

Az SNI-s tanulók
időben megkapják
a fejlesztést,
életminőségük a
továbbiakban az
egészséges
emberekéhez
hasonlítson.

II. A gyermekek esélyegyenlősége
A gyvk-ban
részesülő szülők
nyilatkozata az
iskolai
végzettségükrőljegyzői
szociális
adatszolgáltatás
jegyző
koncepció
Adatok átadása az
óvodának,
iskolának.
Óvoda, iskola a
hhh-s
gyermekek/tanulók
fejlesztése
A kiemelten
tehetséges tanulók
beazonosítása.
igazgat
Egyéni fejlesztési
pedagógiai
ó,
tervek készítése
program
óvodav
valamennyi típusra.
ezető
Egyéni fejlesztés a
terv alapján, év végi
mérés
1. Egészségügyi
szűrésekkel az
édesanyák egészségi
állapotának javítása. 2.
A védőnők
odafigyelésével a
korai fejlesztés
indítása. 3. Óvodában intézmé
pedagógiai
a kiszűrés mutatóinak nyvezet
program
javítása.
ők
4. Iskolában
valamennyi pedagógus
felkészítése az SNI-s
tanulók eredményes
tanórai fejlesztésére. A
gyógypedagógus
további

minden
évben 2
alkalom

a szülői
nyilatkozatok
száma.(nyilatko
zhat magasabb
iskolai
végzettségéről
is.)

nyilatkozatok
fénymásolása

folyamatosan
mehet

folyamatos

egyéni
fejlesztésben
részesülő SNI-s
BTM-s,
kiemelten
tehetséges és
HHH-s tanulók
száma

egyéni
fejlesztési
tervek
készítése,
működtetése a
pedagógusok
feladata, a
tervek
fénymásolása

intézményi
programok
alapján
folyamatosan
mehet

1. Az SNI-s
tanulók
továbbtanulási
mutatói
2. A normál
tanterve
visszahelyezett
SNI-s tanulók
száma.

gyógypedagóg
us
foglalkoztatás
a,
szűrővizsgálat
okon való
részvétel,
pedagógusok
továbbképzése
az SNI-s
tanulók egyéni
fejlesztése
érdekében.

Tanévenként
új
fejlesztési/neve
lési terv
készítése.

folyamatos
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4

A
gyermekjóléti
rendszer
eredményes
működése
érdekében
hatékony
jelzőrendszer
működteté
se

Magas a gyvk. –
s
gyermekek/tanul
ók aránya

5

A tanulók
szabadidej
ének
hasznos
eltöltése

Az iskolában a
napközi és az
alapfokú
művészetoktatás
működik.

6

A
gyermekek
/tanulók
egészséges
étkeztetése

Sok olyan
gyermek,tanuló
van, aki az
intézményben
étkezik.

A nehéz helyzetbe
kerülő gyermekek
segítése időben
megkezdődhessen
.

Minden tanuló
találjon
érdeklődési
körének
megfelelő további
foglalkozási
lehetőséget
Minden
gyermek/tanuló
megtanulja az
egészséges
táplálkozás
feltételeit,
alapjait, és a helyi
mezőgazdasági
termékek
felhasználásával a
településen élő
mezőgazdasági
vállalkozók
megélhetése
javuljon

foglalkoztatása.
Iskolai
munkaközösség
megbízása az SNI-s
fejlesztés nyomon
követésére.
A település
jegyzője, a
családsegítő, a
védőnő, a
gyermekjóléti
szolgálat helyi
képviselője, az
óvoda, iskola
együttműködése, a
problémák
jelzésére,
intézkedések közös
megfogalmazása.

jegyző

3 havonta
folyamatos

az intézkedések
száma

a szakemberek
munkaideje

a szakemberek
együttműködés
i rendjének
kialakulása

pedagógiai
program

Szakkörök
szervezése, nyáron
táborozás

igazgat
ó

2016.
04.25-től
folyamatos

tanórán kívüli
foglalkozások
száma, azon
résztvevő
tanulók száma

pedagógusok
munkaideje

folyamatos

egészségfejl
esztési terv

Minta menza
program
megismerése.
A helyi
mezőgazdasági
vállalkozások által
nyújtott lehetőségek
feltérképezése.

élelmez
ésvezet
ő

2016.
04.25-től
folyamatos

étlap

szervezési
feladatok

folyamatosan
működtethető

szociális
kerekasztal
további
működtetése
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A
gyermekük
et egyedül
nevelő
álláskereső
szülők
gazdasági
kiszolgálta
tottságának
enyhítése

Vannak
gyermeküket
egyedül nevelő
állás-keresők

A gyermekek ne
szenvedjenek
hiányt az adott
helyzetben.

szociális
koncepció

A női
2 munkavállal
ók bérezése.

A nők bére
általában nem
éri el a férfiak
átlag-keresetét.

Az egyenlő
munkáért egyenlő
bér

Szociális
koncepció

Nemek
esélyegyenlőség
e

A családok
támogatása, a
férfiak, nők
családi és
munkahelyi
feladatainak
koordinálása.

1

3

Családbarát
munkahelyek.

Egészségügyi konc

III. A nők esélyegyenlősége
A problémával
érintettek
beazonosítása.
A szociális ellátás
lehetőségeiről
tájékoztatás, a
jogosultság
jegyző
megállapítása
esetén a kérvény
beadása, a
gyermekek
ingyenes
étkeztetése az
intézményekben
Az
önkormányzatnál és
intézményeinél
dolgozók bérének,
keresetének
felmérése nem,
polgárkorcsoport,
mester
beosztás, szakma
vagy végzettség
szerint, majd ennek
alapján munkakör –
munkabér-elemzés
készítése,
Felmérni, hogy
helyben a
vállalkozások
mennyire
családbarátok
Az önkorm.
kidolgozza a
jegyző
„Családbarát
vállalkozó” cím
elnyerésének
feltételit.
Az oklevél
elkészíttetése

2016.
09.01.

az ellátottak
száma

Az ellátások
összege

A normatív
támogatás

2016.
09.01.

A bérek
eltérésének
aránya.

Az
önkormányza
t dolgozója

A
humánpolitikáb
a beépül az elv

2016.
09.01.

a
vállalkozások
száma

Önkorm.
dolgozójának
munkaideje
Oklevél
készítés díja

5 éven belül 2
alkalom
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4

5

1

Gyermekek
napközbeni ellátása
Rugalmas
foglalkozta
tási formák
biztosítása
a családi
kötelezettségek
ellátásának
támogatásá
ra
Az idősek
orvosi
ellátásának
biztosítása
érdekében
szükség
esetén
falugondnoki
szolgálat

Női munkavállalás támogatása
a gyermekek
elhelyezésével.

A munkába álló
kisgyermekek
anyukák
támogatása

Női munkavállalás támogatása

A nők családi
feladatellátásához
igazodó
munkarend
biztosítása

Helyben nem
biztosítottak a
szakorvosi
ellátások

A
rizikócsoporto
kba tartozó
Az idős
idősek
emberek
helyzetének
2
biztonság-ának
feltárása,
támogatása
szükség esetén
a segítségadás
megszervezése

Az idős emberek
egészségmegőrzés
e

Az idős emberek
életminőségének
javítása.

Településfejlesztés

A bölcsődei ellátás
további biztosítása.

A Polg. Hivatalban
a részfoglalkoztatás
további biztosítása.

polgárm
ester

jegyző

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Felmérni, kinek
van szüksége az
egészségügyi
intézménybe
Egészségtörténő
falugond
fejlesztési
elszállításra, a
nok
terv
településen a
falugondnok
munkarendjébe be
kell illeszteni.

Egészségfejl
esztési terv
helyi
szociális
rendelet

3

Közcélú
foglalkoztat
ás az idős
személyek
segítésére.

A községben
magas az idős
emberek
aránya.

Az idős emberek
életminőségének
javítása.

Településfejl
esztési str.

4

Az

A tartalmas

Az aktív

Település-

A rizikó-csoportba
tartozó idősek
beazonosítása, a
szükségleteik
feltárása, a
segítségadás
módjának
tervezése
A közcélú
foglalkoztatás
során az idős
emberek ellátását
támogató feladatok
meghatározása
A nyugdíjasok

jegyző

folyamatos

a bölcsődében
ellátott
gyermekek
száma

munkabér

normatíva
igénylés

folyamatos,
igénylő
esetén

A rugalmas
munkakörrel
élők száma

A
feladatellátás
új szervezése

Nincs külön
feltétele a
fenntarthatóság
nak.

igény
szerint

az utaztatás
száma

falugondnok
munkaideje,
gépkocsi
üzemanyagk
öltsége

A normatíva
igénylése a
feladatellátáshoz

2016.
09.01.

Segítségadáso
k száma

szociális
gondozó
munkaideje

munkakörbővítéssel

Humán
erőforrás:
tervezés
elkészítése,
pályázat
beadása
az előadó,

polgárm
ester

A pályázat
kiírásához
kapcsolódó

A programban
részt vevők
száma

Az

évente egy-

a résztvevő

Pályázati
céloktól függő.
pályázati
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élethosszig
tartó tanulás
feltételeit a
nyugdíjasok
számára is
biztosító
helyi
programok
tervezése.

1

A
fogyatékos
személyek
foglalkoztatási
lehetőségének nyomon
követése,
együttműkö
dés a helyi
foglalkoztatókkal a
foglalkoztatás
biztosítása
érdekében.

élethez való
jog

Nincsenek
pontos
információk a
településen
fogyatékosság
gal élők
foglalkoztatásá
ról, iskolai
végzettségéről.

nyugdíjas kor
feltételeinek
biztosítása

A fogyaté-kos
személyek
foglalkoztatási
aránya
növekedjen.

fejl.
koncepció

igényei alapján
tervezett program:
pl.
internethasználat
tanítása

idősek
nappali
ellátását
biztosító
intézmén
y
vezetője

egy
program

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
A településen élő
fogyatékos
személyek
foglalkoztatási
helyzetének
felmérése, a
kompetenciák
beazonosítása.
Tájékoztató
szervezése a helyi
vállalkozóknak
Tárgyalások a helyi
vállalkozókkal a
munkaerő
Gazdaságfejl
igényeikről.
polgár2016.
esztési
Pozitív
mester
június 30.
koncepció
diszkrimináció a
foglalkoztatásban.
Szükség esetén a
munkahely
akadálymentesítésé
nek biztosítása.
Az önkormányzat
és intézményei elöl
járnak a
megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatásában.

nyugdíjasok
száma

Foglalkoztatott
fogyatékos
személyek
száma

képző díja

Humán
erőforrás: a
felméréshez,
a tárgyalás
előkészítéséhez,
felkészüléshez.
Szakember:
a munkakör,
munkahely
akadályment
esítéséhez.
Pénzügyi,
technikai: a
munkakör
akadályment
esítéséhez
szükséges
beruházás
összege.

feltételekkel a
pénzügyi háttér
folyamatosan
biztosítható

A munkahely
megőrzése, a
vállalkozás
pályázatokon
előnyben
részesül.
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2

A
középületek
teljes körű
akadályment
esítése, az
utak
korszerűsítés
e során az
akadályment
esítési
szabályok
figyelembe
vétele.

3

A
fogyatékos
személyek
közlekedési
feltételeinek
javítása
érdekében
együttműkö
dés a
Kisalföld
Volánnal.

4

Biztosítani,
hogy a
Polgárm.
Hivatalban a
fogyatékos
emberek
ügyeiket el
tudják
intézni.

Vannak nem
akadálymentes
ített középületek, a település
honlapja nem
akadálymentes
ített

A fogyatékos
személyek az
egészség-ügyi
szakszolgáltatá
sokhoz
Mosonmagyar
óváron,
Győrben
jutnak hozzá,
az eljutás nem
egyenlő
esélyű.

Nem
intézhetik
egyenlő
eséllyel a
polgárok az
ügyeiket.

Az egyenlő esélyű
hozzá-férés
biztosítása az
önálló életvitelben.

Az egészségügyi
szolgáltatásokhoz
való egyenlő
esélyű hozzá-férés
biztosítása.

Az önálló életvitel
feltételeinek
biztosítása az
állampolgárok
számára

Település
fejlesztési
stratégia

Az
akadálymentesítés
áttekintése,
cselekvési terv
készítése a
megvalósításához.
Pályázatok keresése
a fejlesztésekre.

Egészségmegőrző
program

Napi járatok
rendjében
akadálymentesített
buszok
meghatározott
közlekedése

Településfejl
esztő
program

A különböző
fogyatékossági
típusoknak
megfelelően a
Hivatalban legalább
egy iroda
használatának
biztosítása,
mozgáskorlátozotta
knak mosdó.

képviselőtestület

polgármester

polgármester

2017.
június 01.

Akadálymentesí
tett középületek
száma, utak
aránya

Humán:
tervezőmérn
öki munka
Pályázatírás
Pénzügyi/tec
hnika:
épületek
felújítása,
utak
korszerűsítés
e-kivitelezési
munkák.

2016.
június 01.

Az
akadálymentes
buszjáratok
száma

Humán
erőforrás:
kapcsolatfelv
étel,
tárgyalás

Nem igényel
további
befektetést

Az egyes
fogyatékossági
típusok száma,
akinek a hivatal
elérhető.

Humán
erőforrás:
tervezés,
együttműköd
és az egyes
fogyatékossági
egyesületekk
el az igények
pontos
felmérése
érdekében
Pénzügyi: a
beruházás
értéke.

Fenntartása
folyamatos, nem
igényel újabb
beruházást

2017.
január 01.

Maradandó, így
hosszú távon
biztosított
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5

Az
önkormányzat honlapjának
akadályment
esítése.

A gyengén
látók részére a
települési
honlap
akadálymentes
ítése

Az információhoz
jutás területén az
egyenlő esélyek
biztosítása

Településfejl
esztő
program

Honlap szerkesztés

polgárm
ester

2017.
január 01.

A honlap mely
fogyatékosságú
emberek által
használható

Pénzügyi: a
honlap
fejlesztés
díja

A keret kialakul,
a frissítés a
honlap
frissítésekor
megvalósítható.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz
létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
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A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a www.mosonszentmiklos.hu, valamint a helyi hirdetőtáblák állnak
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 Farkas Judit
esélyegyenlőségi referens felel.:
-

Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
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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. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Mosonszentmiklós község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési
Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Mosonszentmiklós község képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 87/2018.
(VII.17.) számú határozatával elfogadta.
Mellékletek:
-

Dátum

Mosonszentmiklós község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2018. (VII.17.)
számú határozata a HEP elfogadásáról

Aláírás

A Mosonszentmiklós község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei
ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt
kívánnak venni.
Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék2

NÉV3

2

HEP részei4

Aláírás5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

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

