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Helyi EsélyegyenlĘségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az EgyenlĘ Bánásmódról és az EsélyegyenlĘség ElĘmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlĘségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlĘségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlĘségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Bodonhely Község Önkormányzata EsélyegyenlĘségi Programban
rögzíti az esélyegyenlĘség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott EsélyegyenlĘségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában
lévĘ intézmények mĦködtetését. Vállalja továbbá, hogy az EsélyegyenlĘségi Program
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami
és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az EsélyegyenlĘségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Település területe: 64,3 ha belterület, település lélekszáma: 308 fĘ
Bodonhely község GyĘr-Moson-Sopron megyében a Rábaközben fekszik, a Rába folyó bal
partján.
A község neve: A Bodon személynévnek és a helység értelmĦ hely-nek az összetétele.
A település Észak-keleti részén az 1989-ben üdülĘ területeket építettek ki és itt egy új falurész
kezd benépesedni.
Az üdülĘterület ma víz, villany közmĦvekkel ellátott és részben szennyvíz, gázközmĦvekkel
rendelkezik. Az üdülĘk a Rába folyó mentén helyezkednek el. Strandolási lehetĘség van,
szabad strand formájában. Csónak kikötĘ kialakítását tervezzük.
A településen jelenleg családi napközi mĦködik, az óvodáskorú gyermekek a Bágyogszovát-i
Napköziotthonos Óvodába, az általános iskoláskorúak Bágyogszovátra a József Attila
Általános Iskolába járnak. Bágyogszovát, Bodonhely egy háziorvosi körzetet alkot. A község
1992. évben épített orvosi rendelĘjében a háziorvos heti két alkalommal rendel. Megoldott a
védĘnĘi körzet és a rászorulók szociális ellátása is. A településen falugondnoki szolgálat
mĦködik 1998-óta. Biztosított a házi segítségnyújtás, az étkeztetés is, mind szociális
alapellátás. A Családi Napközi konyháján az étkeztetés egész évben megoldott.
A község Kultúrházzal büszkélkedhet és rendelkezik 3000 kötetes könyvtárral.
A település infrastrukturális ellátottsága községi viszonylatban jó, az ingatlanok
összeközmĦvesítettek.
Az év minden szakaszában 6 férĘhelyes szállás biztosított az ide érkezĘ turisták részére.
Bodonhely község látnivalói között elsĘ helyen a katolikus templomot kell megemlíteni, mely
egyszerĦ késĘ barokk épület, zömök toronnyal, mely feltehetĘleg Ęrtoronyként szolgált a
török harcok idején. A legjobban tagolt a torony harmadik szintje és a sisakja. Itt kĘkeretes

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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félköríves ablakokat, toszkán fél pilléreket és koronázó órapárkányt láthatunk. A templom
belsejében, a szentély elĘtt Kronoszt ikonos diadalív van, melynek szövegébĘl 1789 olvasható
ki.
A templom melletti téren áll az úgynevezett kĘkép, más néven „GyĘri Kereszt”-nek is hívják,
az országban négy ilyen kereszt található, melyet a törökök kiĦzésének emlékére állították.
Nézzük a leírását: „ A bodonhelyi képoszlop 116 x 116 cm-es, párkányokkal három részre
osztott oszloptest felsĘ részében 2-3 lapos, szegmenes záródású fülke helyezkedik el egymás
alatt.
Az egész oszloptestet egy kiugró párkánysoron nyugvó, hódfarkú cseréppel fedett sátortetĘ
zárja. A tetĘ csúcsán mészkĘbĘl faragott, barokk Sarlós Boldogasszony szobor áll. Az ívelt
fülkék közül csak a felsĘkben voltak freskók.
A község legfiatalabb egyházi építménye az evangélikus templom. A tornyát 1873-ban
emelték, melyhez 1957-ben épült hajó, s a következĘ évben szentelték fel, mint templomot.
A településen több civil szervezet is mĦködik: Önkéntes TĦzoltó Egyesület, PolgárĘr
Egyesület, Labdarúgó szakosztály, Nyugdíjas klub.
E-Magyarországpont keretén belül internet hozzáférési lehetĘség biztosított.
Az Önkormányzat tulajdonában lévĘ belterületi utak szilárd burkolattal ellátottak.
A lakosság jelentĘs része a településen kívül talál munkalehetĘséget.
Demográfiai adatok 2012. évben
állandó népesség száma
nĘ
férfi
0-2 évesek
0-14 éves nĘk
0-14 éves férfiak
15-17 éves nĘk
15-17 éves férfiak
18-54 éves nĘk
18-59 éves férfiak
60-64 éves nĘk
60-64 éves férfiak
65 év feletti nĘk
65 év feletti férfiak

308 fĘ
155 fĘ
50,3 %
153 fĘ
49,7 %
3 fĘ
0,9 %
14 fĘ
4,5 %
16 fĘ
5,1 %
3 fĘ
0,9 %
1 fĘ
0,3 %
76 fĘ
24,7 %
109 fĘ
35,3 %
14 fĘ
4,5 %
10 fĘ
3,2 %
42 fĘ
13,6 %
20 fĘ
6,4 %

Forrás: Helyi adat
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Az állandó népességen belül a 18-59 éves korosztály a domináns (60 %). A települési mutatók
szinte azonosak az országos átlaggal. A 0-18 évesek száma az összlakossághoz viszonyítva
évrĘl évre csökkenĘ tendenciát mutat: 2007. évben az összlakosság 15 %-a, míg 2011. évben
11,65 %-a.
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlĘség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek
esélye legyen jó minĘségĦ szolgáltatásokra, az esélyegyenlĘtlenséggel küzdĘ emberek
elĘnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nĘ vagy férfi,
egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Bodonhely Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlĘségi
szempontokat a mĦködését, fejlesztését meghatározó alapvetĘ dokumentumaiban. Az
esélyegyenlĘség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi
önkormányzati tevékenységet: a kötelezĘ és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintĦ
közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlĘségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlĘséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes
projektek kidolgozásában az érdekelt civil szervezĘdések is aktív szerepet játsszanak,
elĘsegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Célok
A Helyi EsélyegyenlĘségi Program átfogó célja
Az esélyegyenlĘség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt
a célt szolgálja, hogy minden Bodonhely-i állampolgárnak esélye legyen a jó minĘségĦ
közszolgáltatásokra, életminĘségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Bodonhely Község Önkormányzata az EsélyegyenlĘségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlĘ bánásmód, és az esélyegyenlĘség biztosításának követelményét, a
közszolgáltatásokhoz történĘ egyenlĘ hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és
a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket.
A HEP helyzetelemzĘ részének célja
ElsĘdleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlĘségi szempontból fókuszban lévĘ célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz
történĘ hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkezĘ
problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlĘségét elĘsegítĘ feladatokat, és
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlĘ 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 esélyegyenlĘségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttmĦködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés,
ellenĘrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi EsélyegyenlĘségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését elĘíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlĘségi program elkészítését az egyenlĘ bánásmódról és az esélyegyenlĘség
elĘmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) elĘírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlĘségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlĘségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlĘségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlĘségi 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 elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyrĘl szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésrĘl szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
elĘírásaira.

1.2 Az esélyegyenlĘségi célcsoportokat érintĘ helyi szabályozás rövid bemutatása.
2004. évben a KépviselĘ-testület elfogadta a 10/2004. (VII.10.) önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét, majd 2005-ben az egyes
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2005. (IX.14.) rendeletét. A törvényi
elĘírásokon túl, a rendeletek célja, hogy a településen olyan támogatási rendszer mĦködjön,
amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetbĘl adódó hatások
enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.

Az esélyegyenlĘséget segítĘ helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai
intézkedéseit, ezzel kapcsolatos elveit határozza meg. Rendeletében részletezi a gyermekes
családok támogatását, az ezzel kapcsolatos ellátások biztosítását. A minĘségi ellátások
megszervezése érdekében a község a kistérségi együttmĦködésben biztosít szolgáltatásokat.

2. Stratégiai környezet bemutatása


2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Bodonhely Község Önkormányzatának Településfejlesztési Koncepció és Tervezési
Programja, Gazdasági Programja olyan prioritásokat határoz meg, amelyekhez a települési
esélyegyenlĘségi terv hozzá tud járulni.
A program prioritásai a következĘk:
1. Társadalmi kapcsolatok erĘsítése, lakosságmegtartó és vonzó képesség fokozása: e
területen a gyermekek színvonalas ellátását, a szociális ellátás fejlesztését, (idĘsek nappali
ellátása), faluképfejlesztést, természetvédelmet, környezet fejlesztést emeli ki a program,
segítve ezáltal az egyenlĘ esélyek biztosítását és a minĘségi élet feltételeit az itt élĘ lakosság
számára. Az esélyegyenlĘségi terv által megnevezett hátrányos helyzetĦ csoportok (idĘsek,
gyermekek) helyzetének feltárása és támogatása kiemelt célja a programnak.
Turizmusfejlesztés a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetĘségek. Ki
kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerĦbb turisztikai célpont a külföldi
lakosság számára, s jó ütemben fejlĘdik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az
igényeket figyelembe véve egyre szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki
kell alakítania saját arculatát, és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtĘ és megtartó képessége is jelentĘs lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a
fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedĘ jelentĘséggel bírnak.
- Keresni kell egyéb ifjúsági szálláshelyek, táborozási lehetĘségek kialakításának
módjait.
- A helyi kereskedelmi egységeket is fel kell venni a Vállalkozói térképre.
- Turisztikai kiadványt kell készíteni pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelĘ
pihenĘhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény).
- Rába parton sétáló utak kialakítása zöldövezetben a fák között
Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
- Támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét
segítĘ rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények idĘpontja, programja
a megyei lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön.
- Fel kell tüntetni az Önkormányzat honlapján a turisztikai lehetĘségeket, valamint a
Vállalkozói térképet, továbbá megjelenési lehetĘséget kell biztosítani az
idegenforgalommal foglalkozó vállalkozások számára is.
Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával segíti a
program a településen élĘk foglalkoztatását.

2.2 A helyi esélyegyenlĘségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Bodonhely a Csornai Járáshoz tartozik. Az esélyegyenlĘségi tervezés segíti a térség
területfejlesztési koncepciója fĘ célkitĦzéseinek megvalósítását, amely elsĘsorban a
foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek
célkitĦzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élĘk életminĘségének javítása, az
életszínvonal növelése a foglalkoztatottsági 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
(idĘsek, felnĘtt fogyatékosok ellátása), közbiztonság, bĦnmegelĘzés - ezek olyan átfogó
célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplĘ által megvalósítandó fejlesztési tevékenységek
számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek mĦködése, azok szerepe, részvétele a
különbözĘ programokban.
2013. március 1-jétĘl öt település, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Sobor és Pásztori
Önkormányzat mĦködteti a Bágyogszováti Közös Önkormányzati Hivatalt, Bágyogszovát
településen székhellyel, Bodonhely, Egyed, Sobor, és Pásztori településeken kirendeltséggel.
A település a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye Társulás keretében látja el a családsegítĘ és gyermekjóléti feladatokat.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlĘség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyĦjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait. Az adatgyĦjtést segítenék a 2011. évi népszámlálás adatai, de
ezek az összesítések jelenleg még nem elérhetĘk a KSH honlapján.

3. A mélyszegénységben élĘk és a romák helyzete, esélyegyenlĘsége
Az országos statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond
a szegénységben élĘk, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetĘségekbĘl mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden
harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket
és a hátrányos helyzetĦ térségekben élĘket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren
(összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért
Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a
szegénység elleni általános küzdelemtĘl, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség
javításától. A romák esetében jellemzĘ az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetĦ
csoportokon belül is legkedvezĘtlenebb helyzetben lévĘkhöz tartoznak.
Községünkben a 2011.évi népszámlálás során senki nem vallotta magát romának.
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek,
településrészeknek, ahol a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erĘs
települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekbĘl következĘ súlyos
szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelĘdésének nagyon nagy
valószínĦsége jellemzi. Ezen meghatározást alapul véve Bodonhely község nem tartozik a
mélyszegénység által sújtott települések közé.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, ill. háztartás saját jövedelmi
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsĘsorban a
munkanélküliség, a szociális rászorultság, gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az
iskolai végzettségek figyelembevételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi
viszonyairól nincs megfelelĘ adatunk.



Mekkora jövedelembĘl lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint „kategória”
behatárolása országtól függĘen más és más. A létminimum, mint fogalom azt jelenti, hogy
szerény, de elfogadható életminĘséget tesz lehetĘvé. Ez jelenleg Magyarországon 98.000 Ft.
Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezĘket nevezhetjük szegénynek.
A szegénység számos társadalmi tényezĘ által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy
elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelmĦek bevételeinek számottevĘ része származik a pénzbeli juttatások
rendszereibĘl.
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Az inaktív emberek között legnagyobb arányban az alacsony iskolai végzettségĦek fordulnak
elĘ és a megváltozott munkaképességĦek. Községünkben tapasztalataink szerint a munkaerĘpiacra jutás fĘ akadályai: az alacsony iskolázottság és a tartós munkanélküli létbĘl fakadó
motiváltsági problémák.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerĘ-piaci integráció

a.) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya


A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyĦjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre
jellemzĘ foglalkoztatottságot, munkaerĘ-piaci lehetĘségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különbözĘ korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
Bodonhely községben kevés a munkalehetĘség, nincs olyan szervezet, amely jelentĘsebb
számban tudna dolgozókat foglalkoztatni.
A Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket
támogatni. (pl. különbözĘ képzések indítása, közfoglalkoztatás szervezése)


Bodonhely Községben legmeghatározóbb foglalkoztató az önkormányzat.
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. Az önkormányzat 2012. évben átlagosan 7 fĘ,
2013. évben szintén 7 fĘ foglalkoztatását tudja biztosítani, segédmunkás munkakörben.


GyĘr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kirendeltsége, Csorna, Soproni u. 95. szám
alatti telephelyen fogadja az álláskeresĘket, a nem nyilvántartott munkát keresĘket. Minden
esetben elsĘdleges szempont, hogy az ügyintézĘk az ügyfelek részére megfelelĘ állásokat
keresnek és ajánlanak fel.

Nyilvántartott álláskeresĘk száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint
IdĘpont

Nyilvántartott
összes
álláskeresĘ

13
9
14
9
13

2008
2009
2010
2011
2012

Több,
mint
365
nap

Járadék
típusú
ellátásban
részesül

Segély
típusú
ellátás
fĘ

RÁT,
RBJ,
FHT,
RSZS
fĘ

Munkaválla
ló
korú
népesség

Relatív
mutató

Arányszám

1
0
2
2
1

4
3
7
0
7

3
3
1
1
2

0
0
1
4
1

212
213
215
213
208

6,13
4,23
6,51
4,23
6,25

0,85
0,47
0,74
0,51
0,73

*Relatív mutató – nyilvántartott álláskeresĘk a munkavállalási korú népesség %-ba. ** Arányszám relatív
mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
Forrás: http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz _stat_telepules_adatok_2012

A nyilvántartott álláskeresĘk aránya 2011. évrĘl 2012. évre növekedést mutat.
b) alacsony iskolai végzettségĦek foglalkoztatottsága
Az alábbi táblázatban Bodonhely Község 15 éves és idĘsebb lakosságának megoszlása látható
iskolai végzettség szerint, amellyel célunk az alacsony iskolai végzettség kimutatása.


év

15 éves és idĘsebb
lakosság száma
összesen
összesen

15-X éves legalább
általános iskolát
végzettek száma

nĘ férfi összesen

fĘ
fĘ fĘ
fĘ
2001
300
152 148
265
2011
283
147 136
273
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

nĘ férfi

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezĘk 15-x évesek száma
Összesen

fĘ fĘ fĘ
135 130 35
143 130 10

%
11,7%
3,5%

nĘ
fĘ
17
4

%
11,2%
2,7%

férfi
fĘ
18
6

%
12,2%
4,4%

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerĘpiacra való átmenetet
megkönnyítĘ programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük


Településünkön a fiatalok munkaerĘpiacra való átmenetét megkönnyítĘ programok helyben
nincsenek, képzéshez, továbbképzéshez Csorna, illetve GyĘr vonatkozásában van
lehetĘségük. Nagy segítséget jelentenek a Csorna-i Munkaügyi Központ által regisztrált
munkanélküliek számára indított továbbképzések, tanfolyamok.
f) munkaerĘ-piaci integrációt segítĘ szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnĘttképzéshez és egyéb munkaerĘ-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
Bodonhely községben munkaerĘ-piaci integrációt segítĘ szervezetek nincsenek. FelnĘttképzés
helyben nincs, igénybevételére Csornán és GyĘrben van lehetĘség.

g) mélyszegénységben élĘk és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történĘ foglalkoztatása
Településünkön mélyszegénység nem jellemzĘ, romák nincsenek.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Községünkben hátrányos megkülönböztetés nem jellemzĘ.


3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években
többször is módosították, melynek elĘírásait a KépviselĘ-testület a többször módosított egyes
szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 11/2005. (IX.14.) rendeletébe építette be, az
alábbiak szerint
Rendszeres pénzbeli ellátások:

Természetben nyújtott szociális ellátások:

- aktív korúak ellátása
- rendszeres szociális segély
- foglalkozáshelyettesítĘ támogatás
- helyi lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj

Nem rendszeres pénzbeli ellátások

- köztemetés
- méltányossági közgyógyellátás
- adósságkezelési szolgáltatás

Gyermekvédelmi ellátások:

- átmeneti segély
- szociális kölcsön
- temetési segély




- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
-természetben
is
nyújtott
pénzbeli
gyermekvédelmi ellátások

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- családsegítés

Bodonhely községben személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül étkeztetést 3 fĘ
idĘskorú, egyedülálló személy veszi igénybe, akik a házi segítségnyújtásra is igényt tartanak.
Nappali Ellátást 5 fĘ vesz igénybe. Családsegítés keretében 15 alkalommal vették igénybe a
CsaládsegítĘ Szolgálat szolgáltatásait.
Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást, felváltotta
a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás, amelynek feltételei több helyen is átalakultak.
AlapvetĘ módosítás, hogy az FHT-ra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a
rendelkezésre állási támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt idĘben
minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, oly módon, hogy az
igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetĘsége van több módon. Nyílt munkaerĘpiacon
folytat keresĘtevékenységet, egyszerĦsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt,
háztartási munkát folytat, munkaerĘ-piaci programban vesz részt, közérdekĦ önkéntes
tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, - feltéve,
hogy a családban élĘ gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst.

szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességigyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben,
ill. nyári napközis otthonban, óvodában, vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy
aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel.
Az aktívkorúak ellátásában részülĘknek továbbra is elĘírás a munkaügyi központokkal
való együttmĦködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális
segélyre jogosultak az arra kijelölt szervvel, a CsaládsegítĘ Szolgálattal kötelesek
együttmĦködni.
Az álláskeresĘ részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj elĘtti
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap
lehet, a munkaerĘpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (98.000 forint).
Az elmúlt idĘszakot tekintve szociális kérelemként iktatott iratok száma 2011. évben
27 darab, 2012. évben 19 db volt. A csökkenést a mozgáskorlátozottak kedvezményét igénybe
vevĘk nyugdíjának emelkedése okozta, mivel az emelt összegĦ nyugdíjjal már nem feleltek
meg a kérelmezĘk a jogszabályban meghatározott jövedelmi feltételeknek.
Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezésérĘl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve tartósan beteg eltartottjaik
részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevĘ személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
Átmeneti segélyben azok részesültek, akik szorult helyzetük miatt az önkormányzathoz
fordultak segítségért. Átmeneti segélyben 2012. évben 3 fĘ részesült.
Temetési segélyben 2 fĘ rászorult részesült.
Köztemetésben senki nem kért.
Szociális rászorultság alapján közgyógyellátási igazolvány 8 fĘ, egészségügyi szolgáltatásra
jogosító hatósági bizonyítvány 1 fĘ részére került kiállításra.
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosítható. Ápolási díjat 3 fĘ kapott 2012. évben az önkormányzattól.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a
településen fellelhetĘ elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket
és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítĘ támogatásokat. E mellett részletezzük a
lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzĘket, elsĘsorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Önkormányzatunk 3 db komfortos önkormányzati bérlakással rendelkezik. Komfortnélküli
szükséglakás nincs.
A képviselĘ-testület nem csak szociális rászorultság alapján dönt a lakások bérbeadásáról,
figyelembe veszi, hogy a bérlĘ a lakás költségeit tudja-e vállalni, azaz keresettel kell
rendelkeznie.
A lakbéreket a képviselĘ-testület évente felülvizsgálja. 2013. március 19.-i ülésén az infláció
mértékével emelte a lakbérek összegét.
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b) szociális lakhatás
A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer mĦködik, amely több
elembĘl tevĘdik össze. Részben (2013. évben 2 család esetében) a havonta történĘ
természetbeni ellátásokkal csökken a lakáskiadások mértéke. Lakásfenntartási támogatás
2012. évben 2 esetben került megállapításra.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nincs a településen ilyen ingatlan.


d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Településünkön hajléktalan nem él.
e) lakhatást segítĘ támogatások
Az önkormányzat saját telkekkel rendelkezik, jelképes összegért vásárolhatnak telket azok,
akik építkezni szeretnének. Lakhatást segítĘ támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás.
A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról, amely akkor nyújt
segítséget, ha már összegyĦlt egy nagyobb összegĦ díjhátralék.
f) eladósodottság
A lakásviszonyok jellemzĘ problémái a közmĦdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok
felhalmozódása. Adósságkezelési szolgáltatás nyújtására az elmúlt években nem került sor. A
hátralékkal rendelkezĘ családok esetében önkormányzatunk segítséget nyújt a hátralék
rendezéséhez. Ez lehet átmeneti segélyezés vagy szociális kölcsön. Tapasztaljuk, hogy a
szegénység jellemzĘje a lakhatással összefüggĘ hátralékok felhalmozódása, és a lakossági
adósságállomány folytonos újratermelĘdése.
Az elmúlt két évben a valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékkal rendelkezĘ
állampolgárok száma nĘtt. Pontos adattal nem rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók nem
adnak tájékoztatást az adósságállományról. A hivatalhoz segítségért sĦrĦn fordulnak a
lakosok, pl. a szolgáltatók fizetési felszólítására részletfizetési kérelem megírása, védendĘ
fogyasztóként nyilvántartásba vételhez szükséges önkormányzati igazolás kiadása,
késedelmesen teljesített befizetést igazoló feladóvevények szolgáltató felé továbbítása (fax, email) miatt.
A legveszélyeztetettebb csoportok a kedvezĘtlen jövedelmi helyzetĦ családok, pályakezdĘk,
nagycsaládosok, a lakásfenntartási nehézséggel küzdĘk, a lakhatással összefüggĘ adósságot
felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdĘ családok.
g) lakhatás egyéb jellemzĘi: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedĘ lakások,
minĘségi közszolgáltatásokhoz, közmĦszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
A településre vonatkozóan nem releváns.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Bodonhely Községben szegregátum nem található.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
•
Háziorvosi ellátás,
•
védĘnĘi ellátás,
A háziorvos vállalkozói tevékenység keretében (vegyes praxis) az önkormányzattal kötött
feladatellátási megállapodás alapján látja el helyben a felnĘtteket és gyermekeket, továbbá az
Ę feladata az iskola és egészségügyi feladatokat ellátása.
Járóbeteg szakellátás a településen nincs, Csorna és GyĘr városában biztosított.
A fogorvosi alapellátás Bágyogszovát községben biztosított, feladat ellátási megállapodás
alapján.
b) prevenciós és szĦrĘprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelezĘ
szĦrésekhez) való hozzáférés
A településen minden évben helyben biztosított a tüdĘszĦrés.
A véradást a Vöröskereszt helyi képviselĘje minden évben megszervezi, továbbá települési
rendezvényeken (falunap) a szervezettel együttmĦködve lehetĘséget biztosítunk
szĦrĘprogramokra. (vérnyomás, vércukorszint mérése)
c) fejlesztĘ és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Bodonhely községben ilyen ellátás nincs, legközelebb ilyen egészségügyi és szociális ellátás
Csornán (20 km), vagy GyĘrben (30 km) érhetĘ el.


d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat saját konyhát mĦködtet, mely megfelel az egészséges étrendre vonatkozó
elvárásoknak.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a a települési önkormányzatok
feladatai közé sorolja a sport támogatását, az egészséges életmód megteremtésének feltételeit.
A községben élĘ gyermekek mozgáskultúrája nagyon eltérĘ, esetenként alacsony szinten van.
Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásfejlesztését már az óvodában el kell
kezdeni. Itt kapcsolódhatnak be a gyermekek elĘször a rendszeres testnevelésbe, amely
nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlĘdéséhez, egészség megĘrzésükhöz, teherbírásuk,
állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához. A Bodonhely-i
iskoláskorúak a Bágyogszovát-i József Attila Általános Iskola tanulói, mivel az oktatást
társulási formában látja el négy település Önkormányzata. Az iskolai testnevelés személyi és
tárgyi feltételei biztosítottak, Bágyogszovát község tornacsarnokkal nem rendelkezik, a
gyermekek testnevelési óráit a helyi mĦvelĘdési házban kialakított tornateremben tartják.
A felnĘtt lakosság sportolási lehetĘségét a Bodonhely-i Sport Egyesület biztosítja.
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Az Egyesület meghatározott célra és feladatra létrehozott társadalmi szervezet, melynek
feladatai:
A sport népszerĦsítése és fejlesztése mindkét nemben és korosztályban, tagjai részére
rendszeres testedzés és sportolás lehetĘségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység,
közösségi élet kibontakoztatása és a közösségi életre nevelés, a lakosság szabadidĘ sportjának
segítése.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen 1 fĘ védĘnĘ látja el a védĘnĘi feladatokat, továbbá az ifjúság-egészségügyi
feladatokat.
Településünkön jelzĘrendszeres házi segítségnyújtás mĦködik.
A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan mĦködnek,
nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer
középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása
feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlĘ bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos
megkülönböztetés, az egyenlĘ bánásmód követelményének megsértése miatt szankció
megállapítására nem került sor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Bodonhely Községben hátrányos megkülönböztetés nincs, szociális ellátásra benyújtott
kérelmeket azonos szempontok alapján bírálja el az önkormányzat.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Az állampolgárok életminĘsége az élhetĘ mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide
tartoznak a fizikai környezettel kapcsolatos tényezĘk és az un. humánszolgáltatások, a
gyermekjóléti, a szociális, egészségügyi, közmĦvelĘdési, sport egyéb szabadidĘs
tevékenységek. AlapvetĘ cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása.
a) közösségi élet színterei, fórumai
A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a templomok, a civil
szervezetek fórumai, valamint a sport, a mĦvelĘdés helyi feltételeinek biztosítása. A helyi
közösségi együttélés fĘ jellemzĘje a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen
élĘ idĘsek és gyermekek irányába.
Településünkön Sportegyesület, ezen belül labdarúgó szakosztály mĦködik, amely lehetĘséget
biztosít a sportolni vágyók számára.
Településünkön évente színházlátogatást szervez az önkormányzat civil szervezetek
bevonásával, melyen igény szerint bárki részt vehet.
A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi
életéhez.
A község könyvtárral rendelkezik, melyet fĘként idĘsek és gyerekek látogatnak.
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A település honlapján – www.bodonhely.hu. - a helyi önkormányzati jegyzĘkönyvek,
határozatok, rendeletek széles körĦ tájékoztatást biztosítanak.
A településen 4 civil szervezet aktívan mĦködik, sokszínĦ tevékenységükkel a település
fejlĘdéséhez járulnak hozzá. Civil szervezetek részt vesznek az évente megrendezésre kerülĘ
Rétes Fesztivál, Gyermeknap, Bográcsparti megszervezésében, illetve egyéb ünnepségek
(IdĘsek Napja, Karácsony) lebonyolításában. Az önkormányzat minden évben dönt a civil
szervezetek anyagi támogatásáról, mellyel segíti munkájukat.
b) közösségi együttélés jellemzĘi (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Bodonhely községben nincs etnikum.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Bodonhely község lakossága nyitott a bajbajutott emberek megsegítésére. Adott
helyzetben az önkormányzat a civil szervezetekkel összefogva megszervezi az
adománygyĦjtést, ill. önkéntes munkára hívja a falu lakosságát.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlĘségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A községben magyar nemzetiségĦ állampolgárok élnek, így kisebbségi önkormányzat,
közöttük roma kisebbségi önkormányzat nincs.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.
A község nem a mélyszegénység által sújtott települések közé tartozik, azonban ez nem
jelenti azt, hogy a
településen nem szorulnak az állampolgárok támogatásra.


A mélyszegénységben élĘk és a romák helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetĘségek

A tartós munkanélküliség. A szegénység oka
és következménye, - a tartós munkanélküliek
száma, csak csekély mértékben csökken

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása,
(közfoglalkoztatási pályázati lehetĘségek
figyelemmel kísérése)

Vannak munkanélküliek, akik nem jelennek
meg az ellátórendszerben, számukról nincs
adat

Feltárni a nem regisztrált munkanélküliek
számát, ill. a lakosságot széleskörĦen
tájékoztatni a regisztráció adta pozitív
lehetĘségekrĘl

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlĘsége, gyermekszegénység
Magyar OrszággyĦlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól
szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen
Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fĘ célja volt, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlĘdési esélyeit.
Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek
érdekei a legjobban sérülnek.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzĘi (pl. gyermekek száma, aránya,
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot
a gyermek nevelésében, megfelelĘ támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet
biztosít. A helyi rendszer további jellemzĘje, hogy a veszélyeztetettség megelĘzését
szolgálja. A megelĘzĘ tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális
intézményhálózaton keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok együttmĦködésén alapul.
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedĘ intézkedéseket igényel.
Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális
és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra
épülĘ intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek
az esélyek javításában.
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A településen a 0-18 éves korosztály száma:
2012. évben 36 fĘ, ez az összlakosság 12,29 %-a.
Korábbi évek adataival összevetve:
2011. évben 14,80 %,
2010. évben 14,83 %,
2009. évben 16,72 %,
2008. évben 16,05 %,
2007. évben 16,24%.

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

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
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Bodonhely település állandó népességének száma: 308 fĘ, a 0-18 éves korosztály létszáma: 40
fĘ.
Ahogy az a 4.1.1. sz. táblázatból kiderül, a községben védelembe vett és veszélyeztetett
gyermek 2008 évben nem volt. 2009. évben 2 fĘ a veszélyeztetett kiskorú gyermek, mely
2010-2012 években 3 fĘre emelkedett. A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és
szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelĘ! támogatások és
szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.



b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma&ŽƌƌĄƐ͗dĞ/Z͕<^,
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ϮϬϭϬ
ϴ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϭ
ϳ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϬϭϮ
ϱ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

ZĞŶĚŬşǀƺůŝ
ŐǇĞƌŵĞŬǀĠĚĞůŵŝ
ŬĞĚǀĞǌŵĠŶǇďĞŶ
ƌĠƐǌĞƐşƚĞƚƚĞŬ
ƐǌĄŵĂ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak támogatása.
Ennek formái:
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány),
külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.
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Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma némiképp csökkent. Ez az ellátási forma a
nyugdíjminimumhoz viszonyított egy fĘre esĘ! havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet
függvényében állapítható meg. KiegészítĘ! és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben
akkor részesülhet a gyermeket nevelĘ! család, ha idĘszakosan létfenntartási gondokkal küzd
vagy létfenntartást veszélyeztetĘ! rendkívüli élethelyzetbe kerül. A településen egyik ellátási
forma sem lett megállapítva az utóbbi öt évben.


c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülĘk száma, aránya
Községünkben gyermek jogán járó helyi támogatásban jelenleg nem részül senki.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülĘk száma, aránya

ϰ͘ϭ͘ϯ͘ƐǌĄŵƷƚĄďůĄǌĂƚʹ<ĞĚǀĞǌŵĠŶǇĞƐſǀŽĚĂŝʹ
ŝƐŬŽůĂŝũƵƚƚĂƚĄƐŽŬďĂŶƌĠƐǌĞƐƺůƅŬƐǌĄŵĂͬ&ŽƌƌĄƐ͗dĞ/Z͕<^,dƐƚĂƌ͕PŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚŝĂĚĂƚŽŬͬ

Ġǀ

ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ

ϱϬƐǌĄǌĂůĠŬŽƐ
/ŶŐǇĞŶĞƐ
/ŶŐǇĞŶĞƐ
ŵĠƌƚĠŬƾ
ĠƚŬĞǌĠƐďĞŶ ĠƚŬĞǌĠƐďĞŶ ŬĞĚǀĞǌŵĠŶǇĞƐ
ƌĠƐǌƚǀĞǀƅŬ
ƌĠƐǌƚǀĞǀƅŬ
ĠƚŬĞǌĠƐƌĞ
ƐǌĄŵĂ
ƐǌĄŵĂŝƐŬŽůĂ
ũŽŐŽƐƵůƚĂŬ
ſǀŽĚĂ
ϭͲϴ͘ĠǀĨŽůǇĂŵ ƐǌĄŵĂϭͲϭϯ͘
ĠǀĨŽůǇĂŵ
ϯ
ϱ
ϭ
ϰ
ϳ
ϭ
ϯ
ϰ
ϭ
ϭ
ϲ
Ϭ
ϭ
ϰ
Ϭ

/ŶŐǇĞŶĞƐ
ƚĂŶŬƂŶǇǀͲ
ĞůůĄƚĄƐďĂŶ
ƌĠƐǌĞƐƺůƅŬ
ƐǌĄŵĂ

MǀŽĚĄǌƚĂƚĄƐŝ
ƚĄŵŽŐĂƚĄƐďĂŶ
ƌĠƐǌĞƐƺůƅŬ
ƐǌĄŵĂ

EǇĄƌŝ
ĠƚŬĞǌƚĞƚĠƐďĞŶ
ƌĠƐǌĞƐƺůƅŬƐǌĄŵĂ

ϱ
ϳ
ϰ
ϲ
ϰ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϯ

A 4.1.3. számú táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy az ingyenes óvodai étkezésben
részesülĘ! gyermekek száma növekvĘ, majd csökkenĘ! tendenciát mutat, ahogy az
iskoláskorúak esetében is. Óvodáztatási támogatásban nem részesült senki 2008 és 2012
között. Ezek a juttatási formák is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához
kötĘdnek.


e) magyar állampolgársággal nem rendelkezĘ gyermekek száma, aránya
Bodonhely Községben csak magyar állampolgárok élnek.
4.2 Szegregált, telepszerĦ lakókörnyezetben élĘ gyermekek helyzete, esélyegyenlĘsége
Bodonhely községben szegregátum nem alakult ki.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetĦ, valamint fogyatékossággal élĘ
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes
a gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer mĦködésérĘl szóló
beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat
figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a
veszélyeztetettségi tényezĘk halmozottan jelentkeznek.
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A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a
meghatározó.
Szociális helyzet: Szociális helyzetbĘl adódó veszélyeztetettség miatt 2012. évben rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben 2 család részesült, ezen belül 5 gyermek, 2011. évben 3
család, ezen belül 7 gyermek.
A törvény által meghatározott ingyenes tankönyvtámogatásban 3 gyermek részesült
Az önkormányzat költségvetésében az ingyenes tankönyvellátás és étkeztetés összesen
120.000 Ft összegĦ kiadást jelentett.
Pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehetĘ pénzbeli,
természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2004. (VII.10.) rendelet tartalmazza.
A településen családi napközi mĦködik.
ϰ͘ϯ͘ϰ͘ƐǌĄŵƷƚĄďůĄǌĂƚͲƐĂůĄĚŝŶĂƉŬƂǌŝďĞŶĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĞƚƚĨĠƌƅŚĞůǇĞŬƐǌĄŵĂ
Ġǀ

ĐƐĂůĄĚŝŶĂƉŬƂǌŝďĞŶĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĞƚƚ
ĨĠƌƅŚĞůǇĞŬƐǌĄŵĂ

ĐƐĂůĄĚŝŶĂƉŬƂǌŝďĞŶĂƚĠƌşƚĠƐŵĞŶƚĞƐ
ĨĠƌƅŚĞůǇĞŬƐǌĄŵĂ

ϮϬϬϴ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϮ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

a) védĘnĘi ellátás jellemzĘi (pl. a védĘnĘ által ellátott települések száma, egy védĘnĘre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
A gyermekek egészségügyi szĦrése biztosított, részben a védĘnĘi hálózaton keresztül, részben
intézményhálózaton keresztül.
A védĘnĘk családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak
problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerĘsítĘ beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal
orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi
ismeretterjesztést végeznek.


4.3.1. számú táblázat – VédĘnĘi álláshelyek száma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyĦjtés

év
2008
2009
2010
2011
2012

védĘnĘi álláshelyek száma
1
1
1
1
1

Egy védĘnĘre jutó gyermekek száma
7
7
6
5
5

A védĘnĘi szolgálat, Bágyogszovát, Bodonhely, Rábapordány, Dör községekkel közösen
mĦködik. A védĘnĘ! heti rendszerességgel, az orvosi rendelĘ! épületében kialakított védĘnĘi
szobában látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat és anyukákat. Továbbá
otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát,
körülményeit. A védĘnĘ!négy
települést lát el.
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzĘi (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Bodonhely községben gyermekorvosi ellátás helyben nem biztosított, Csornán igénybevehetĘ.
c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Bodonhely községben 0-7 éves korúak speciális ellátására, pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra Csorna városban van lehetĘség.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelĘ és jelzĘ rendszer
mĦködtetése. Bodonhely községben a jelzĘ rendszer tagjai a védĘnĘ, az általános iskola
igazgatója, óvodavezetĘ, körzeti megbízott. A veszélyeztetettség jelzésére épülĘ
gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentĘsen befolyásolja a jelzĘrendszer
mĦködésének minĘsége.


e) gyermekvédelem
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltĘ jelzĘrendszer áll.
A gyermekek egészségügyi szĦrése biztosított, részben a védĘnĘi hálózaton keresztül, részben
intézményhálózaton keresztül.
A családsegítĘ és gyermekjóléti szolgálat által kezelt esetek között anyagi, gyermeknevelési,
beilleszkedés, magatartászavar, családi konfliktus, életvitellel kapcsolatos, szülĘi
elhanyagolás egyaránt elĘfordul.
Gyermekjóléti alapellátásokat a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti
és Szociális Intézménye szervezi, célja és feladata: a gyermek érdekeit védĘ speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének családban történĘ
nevelkedésének elĘsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelĘzését a kialakult
veszélyeztetettségét megszĦntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
f) krízishelyzetben igénybe vehetĘ szolgáltatások
Krízishelyzetben legközelebb Csornán vehetĘ igénybe szolgáltatás.
Krízishelyzetben igénybe vehetĘ! szolgáltatásként a szociális támogatásokról szóló
rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévĘk számára rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, illetve krízis segélyt (átmeneti segélyt) biztosít. A segély
összege 10.000 – 15.000 Ft is lehet.
Krízishelyzetben a CsaládsegítĘ!és Gyermekjóléti Szolgálattól kérhetĘ!segítség.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidĘs és szünidĘs programokhoz való hozzáférés
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§-a a települési önkormányzatok
feladatai közé sorolja a sport támogatását, az egészséges életmód megteremtésének feltételeit.
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A községben élĘ!gyermekek mozgáskultúrája nagyon eltérĘ, esetenként alacsony szinten van.
Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásfejlesztését már az óvodában el kell
kezdeni. Itt kapcsolódhatnak be a gyermekek elĘször a rendszeres testnevelésbe, amely
nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlĘdéséhez, egészség megĘrzésükhöz, teherbírásuk,
állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához.
Országos felmérés szerint a tévénézés és az iskolai illetve tanulási eredmények közt szoros
összefüggés mutatható ki. Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szobájukban van tévékészülék, rosszabb
az olvasási-, matematikai- és felfogóképességük, mint kortársaiknak. Ez a megállapítás községünkben
élĘ gyermekekre is igaz. A gyerekek még nem úgy élik meg, amit a tévében látnak, mint a

felnĘttek, akik tudják, mi a valóság és egy film közötti különbség, a kisgyerekek még nem
értik, hogy a filmben látott emberek csak szerepelnek, valamint az idĘ- és tér valóságtól való
eltérését sem. Mindezek mellett pedig a tévében látott valós borzalmas események is megrázó
hatással vannak rájuk. A média káros hatásaihoz kell sorolni a nem megfelelĘ Internet
használatot is. A szülĘknek ehelyett más elfoglaltságot kell biztosítani a gyerekeknek, például
szabadidĘs programot, könyvolvasást, vagy sportolást.
A József Attila Általános Iskolában négy település diákjai tanulnak, mivel az oktatást társulási
formában látja el négy település. Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételei
Bágyogszovát községben biztosítottak, a község tornacsarnokkal nem rendelkezik, a
gyermekek testnevelési óráit a helyi mĦvelĘdési házban kialakított tornateremben tartják.


h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Bodonhely község Önkormányzata önálló fĘzĘkonyhát mĦködtet, ahol a gyermekétkeztetést
is biztosítja. Nyári gyermekétkeztetés több éven keresztül mĦködött, de mióta fizetni kell a
szolgáltatásért, nem mutatkozik igény rá.
Államilag ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘ!
gyermekek és a nagycsaládosok kapnak. A helyi önkormányzat a többi általános iskolás
gyermek tankönyv vásárlását 4.000,-Ft -tal támogatja a szülĘk iskolakezdéssel kapcsolatos
kiadásait.!
Bodonhely községben bölcsĘde nem mĦködik. BölcsĘdei ellátásra Csorna városában van
lehetĘség.


i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlĘ!!bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselĘk
észrevételei


Önkormányzatunkhoz ilyen észrevétel nem érkezett.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló
ellátórendszerek keretein belül
Nem releváns.

juttatások,

szolgáltatások)

az
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylĘ gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élĘ
gyerekek közoktatási lehetĘségei és esélyegyenlĘsége
A halmozottan hátrányos helyzetĦ gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülĘ által önkéntesen
benyújtott nyilatkozat alapján történik, Bodonhely községben a szülĘk egy esetben
nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetrĘl.
Az önkormányzat minden évben pályázik, és részt vesz a Bursa Hungarica programben. Ezzel
a FelsĘoktatási ösztöndíjjal is támogatja a szociálisan rászoruló felsĘoktatásban
tanulmányokat folytató hallgatókat (2012. évben 2 fĘ).
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítĘ szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Nem releváns.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek


Bodonhely községben hátrányos megkülönböztetés és szegregációs jelenségek
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás
hatékonyságában mutatkozó eltérések
Nem releváns.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Bodonhely településre nem jellemzĘ.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.


A gyerekek helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetĘségek
Figyelem felkeltés, tájékoztatás, prevenciós
A média negatív hatásai a gyerekek
lehetĘségek kihasználása (civil szervezetekkel
személyiségfejlĘdésére
kapcsolatfelvétel, prevenciós lehetĘségek
felkutatása)

5. A nĘk helyzete, esélyegyenlĘsége
Az Önkormányzat a helyzetelemzés készítésének idĘpontjában csak kevés adattal rendelkezik
a nĘk foglalkoztatására vonatkozóan.
NĘk, férfiak aránya a lakónépességben:
Nemek
NĘk
Férfiak

Összesen
155
153

0-14 éves
14
16

15-18 éves
4
2

19-64 éves
97
117

65 év felett
40
18

A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók
meg:
A település összlakosságszámának 50,3 %-a nĘ (155 fĘ);
- a nĘi lakosok több mint fele 19-64 éves, tehát aktív korú
- ápolási díjban részesülĘ nĘk száma 2 fĘ (aránya: 0,6 %)
A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a
nĘk átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak.
A munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:
• 2012 januárjában a regisztrált álláskeresĘk száma 9 fĘ, a munkavállalási korú
lakónépesség 213 fĘ, (regisztrált álláskeresĘk aránya: 4,23 %).
Tapasztalataink szerint a nĘk között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
• a 45 év feletti nĘk a változó képzettségi követelmények,
• a pályakezdĘk a szakmai tapasztalat hiánya,
• a gyesen lévĘ, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nĘk foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást
igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidĘt.
5.1 A nĘk gazdasági szerepe és esélyegyenlĘsége
A munkavállalóknak nemétĘl függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlĘ munkáért, egyenlĘ
bért kapjon.
A két nemet az egyenlĘ versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlĘ bánásmód is megilleti.
Az egyenlĘ bánásmód elve garantálja a hátrányos megkülönböztetéstĘl mentes életet.
Szükséges a nĘi esélyegyenlĘség érdekében nĘkre szabott foglalkoztatási programok
kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása.
NĘk bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhetĘ, hogy a nemek közti
jövedelemarányok a régióban jellemzĘ mértékben eltérĘek a nĘk kárára.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nĘk körében
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A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a
munkanélküliség. A foglalkoztatottak száma tippelt adat.
b) nĘk részvétele foglalkoztatást segítĘ és képzési programokban
A Csornai-i Munkaügyi Központ nagy szerepet vállal a foglalkoztatást segítĘ képzések
szervezésében és lebonyolításában, melyben a nĘk is aktívan részt vehetnek. pl. szociális
ápoló tanfolyam.
c) alacsony iskolai végzettségĦ nĘk elhelyezkedési lehetĘségei
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Községünkben az alacsony iskolai végzettségĦ
közfoglalkoztatásba való bevonással segítjük.
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esélyeit


d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
NĘk bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhetĘ, hogy a nemek közti
jövedelemarányok eltérĘek a nĘk kárára. Ez az arány, jellemzĘ Bodonhely településre is.
Az alacsony foglalkoztatatási státuszban a nĘk fizetése a férfiakétól nem olyan
nagymértékben tér el, mint a magasabb iskolai végzettséget megkívánó állásokban.

5.2 A munkaerĘ-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítĘ szolgáltatások (pl.
bölcsĘdei, családi napközi, óvodai férĘhelyek, férĘhelyhiány; közintézményekben
rugalmas munkaidĘ, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A községben Családi Napközi mĦködik, amely a gyerekek nappali ellátását biztosítja. A
férĘhelyek száma 5 fĘ. Jelenleg a településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát
munkahelyek kialakítását, a nĘk alternatív foglalkoztatását segítĘ, a családi
kötelezettségeknek való megfelelést segítĘ vállalkozásokat elismerné, ösztönözné.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védĘnĘi hálózat szakmai munkájában jelenik
meg. Ennek során a védĘnĘ a szociálisan nehéz helyzetben élĘ várandós anya és gyermekekre
fokozott figyelmet fordít. A leendĘ szülĘk számára a gyermekgondozással kapcsolatos
ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások
formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá
tartozó nyomtatványok kitöltésében.
Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek
felvilágosítására alapvetĘen az iskolában kerül sor.
5.4 A nĘket érĘ erĘszak, családon belüli erĘszak
NĘkkel kapcsolatos erĘszakos cselekedetrĘl, ill. családon belüli erĘszakról nem tud az
önkormányzat a vizsgált éveket érintĘen. Nagyon nehéz feltárni az ilyen jellegĦ problémákat,
akár család, akár párkapcsolat esetében, mer épp a nĘk azok, akik a lehetĘ legtovább
próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne, nehezítve ezzel a probléma megoldását.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehetĘ szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Anyaotthon, családok átmeneti otthona községünkben nem mĦködik, településünkhöz
legközelebb GyĘrben, ill. Mosonmagyaróváron vehetĘek igénybe.
5.6 A nĘk szerepe a helyi közéletben
A helyi képviselĘtestület tagjainak száma 5 fĘ, mindannyian férfiak. Bodonhely Község
Önkormányzatánál foglalkoztatottak száma 3 fĘ, akik közül 1 fĘ nĘ. Bodonhely Község
polgármestere férfi. Jelenleg településünkön a közfoglalkoztatottak száma 5 fĘ, akik közül 2
fĘ nĘ.
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt nĘk a helyi közéletben, a település
közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben. Községünkben kifejezetten nĘknek
tervezett szabadidĘs programok nincsenek.
5.7 A nĘket helyi szinten fokozottan érintĘ társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen
komplex programokkal lehet enyhíteni.
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követĘen az otthon maradó szülĘ
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életébĘl minden háttérbe szorul, a
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megszokottól eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Az Önkormányzat a közmĦvelĘdés, a
sport, a civil szervezetek mĦködése révén, a szabadidĘ eltöltése terén olyan családbarát
környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is.
NĘket helyi szinten érintĘ társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések
Bodonhely községben nincsenek, mivel nem érzékelhetĘ nĘket érĘ hátrányos
megkülönböztetés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.
A nĘk helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A Családi Napközi további fenntartása

Nincs a nĘk sajátos igényeinek megfelelĘ
szabadidĘs program

fejlesztési lehetĘségek
Kistérségi Társulás által fenntartott Családi
Napközi pénzügyi, és humán erĘforrásához
minden lehetĘség felkutatása

Igényfelmérés, programok szervezése, az
ehhez szükséges közösségi tér biztosítása,
(NÖK Klubb-ja)
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6. Az idĘsek helyzete, esélyegyenlĘsége
6.1 Az idĘskorú népesség fĘbb jellemzĘi (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja (58) fĘ.
Településünk népességének összetételében az idĘskorúak aránya, - az országos átlagnak megfelelĘen –
emelkedĘ tendenciát mutat. A nyugdíjban részesülĘk között magas az egyszemélyes háztartások
száma.

A demográfiai folyamat jellemzĘit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
– növekszik az átlagéletkor,
– magasabb a középkorúak halandósága,
– nĘk hosszabb élettartama.
Az idĘskorban jellemzĘ megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és
érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak.
Az idĘs ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási
képessége beszĦkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen
gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. JellemzĘ, hogy a betegségek általában
együttesen fordulnak elĘ, különösen 70 éves kor fölött jellemzĘek a súlyos, krónikus
megbetegedések és az elĘrehaladott dementia.


6.2 IdĘsek munkaerĘ-piaci helyzete


a) idĘsek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idĘsek, nyugdíjasok - jövedelmi helyzetükre tekintettel az egészségesek - szívesen
végeznének jövedelemkiegészítĘ tevékenységet. Erre esély, a munkaerĘ-piacon nincs, kivétel
ha speciális tudással rendelkeznek.
b) tevékeny idĘskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idĘsek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának lehetĘségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb
programok a településen)


A településen élĘ idĘs emberek helyben, a ház körüli mezĘgazdasági termelésbĘl
önmaguk és szĦkebb családjuk számára zöldséget és gyümölcsöt termesztenek, így biztosítva
az aktív idĘskort. Községünkben élĘ idĘsek informatikai jártassága alacsonynak mondható,
nincsenek tisztában az Internet adta lehetĘségekkel, az ott fellelhetĘ információ halmaz széles
skálájával.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén abban nyilvánul meg, hogy azok a
munkanélküliek, akik a nyugdíjkorhatár elérése elĘtt néhány évvel válnak munkanélkülivé,
sokkal nehezebben találnak munkát, mint a fiatalabbak.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A KépviselĘ-testület kiemelten kezeli az idĘseket, és biztosítja az aktív bekacsolódásukat a
közéletbe.
a) az idĘsek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi közszolgáltatások, - egészségügyi, szociális, közmĦvelĘdési és egyéb
szolgáltatások – Bodonhely község minden állampolgára részére biztosítottak. Az
önkormányzat eleget tesz minden kötelezĘ feladatának és emellett önként vállalt
intézkedéseket is biztosít.
Téli idĘszakban a Munkaügyi Központ támogatásával szociális kapcsolattartót alkalmazunk
közfoglalkoztatás keretében, az idĘs személyek házi segítségnyújtási igényének, megélhetési
problémáinak feltárására.
Az idĘsellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre
jelentĘsebb szerep jutott a településen mĦködĘ falugondnoki szolgálatnak. A szolgálatot
igénybe vehetik a szociálisan rászorultak, illetve azok, akik koruk vagy egészségi állapotuk
miatt nem képesek gondoskodni a legalább napi egyszeri meleg étkezésrĘl, valamint az
alapvetĘ élelmiszerek, vagy gyógyszerek beszerzésérĘl.


b) kulturális, közmĦvelĘdési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A 17 taggal büszkélkedĘ Sárgarózsa Nyugdíjas klub aktívan részt vesz az önkormányzati
rendezvényeken.
c) idĘsek informatikai jártassága


Az idĘsek informatikai jártassága a településen alacsony színvonalú, ezért a jövĘben
lehetĘséget kell biztosítani arra vonatkozóan, hogy az informatika világába betekintést
nyerhessenek. Az internet adta széleskörĦ pozitív elĘnyök megismertetésének hatására,
nagyobb lehet az érdeklĘdés ebben a korcsoportban.
6.4 Az idĘseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
A településen mĦködĘ Sárgarózsa Nyugdíjas klub a szabadidĘ hasznos és kellemes eltöltését
biztosítja a nyugdíjasok részére. Minden évben megrendezésre kerül az idĘsek tiszteletére az
idĘsek napja ünnepség, melynek keretében az önkormányzat kulturális rendezvényt,
vendéglátást, táncos rendezvényt szervez.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása.
Az idĘsek helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetĘségek
Informatikai jártasság az idĘsek körében
alacsony

Internet adta lehetĘségek megismertetése,
tájékoztatás, az igényeknek megfelelĘ képzés
szervezése

7. A fogyatékkal élĘk helyzete, esélyegyenlĘsége
7.1 A településen fogyatékossággal élĘ személyek fĘbb jellemzĘi, sajátos problémái
A fogyatékkal élĘ emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, mĦködtetése, hogy egyenlĘ esélyekkel
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetĘségek, a
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.
a) fogyatékkal élĘk foglalkoztatásának lehetĘségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességĦ személyek szociális ellátásaiban részesülĘk száma
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A fogyatékkal élĘk száma elenyészĘ a lakosságszámhoz viszonyítva.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen nem releváns.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A településen nem releváns.
7.2 Fogyatékkal élĘ személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A szociális ellátásokat igénybevevĘk között jelen vannak fogyatékos személyek is,
nyilvántartott adattal azonban erre vonatkozóan nem rendelkezünk.
Nem tekinti külön az önkormányzat a fogyatékosokat egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük
feltehetĘen néhányan megváltozott munkaképességĦek, akik gyakrabban szorulnak átmeneti
segélyre.
Alanyi jogon közgyógyellátásban részesülĘkrĘl (2012. évben 6 fĘ), továbbá az alanyi jogú
ápolási díjban részesülĘkrĘl (2012. évben 2 fĘ) pontos adatokkal rendelkezünk.
Megváltozott munkaképességĦek száma 2011. évben: 1 fĘ.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetĘségei, akadálymentesítés
Tapasztalataink szerint a fogyatékkal élĘknek a napi életben számos akadállyal kell
megküzdeniük. Az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés. A
komplex akadálymentesítés valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember

(mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi fogyatékos, autista és súlyosan halmozottan
fogyatékos) speciális szükségletének figyelembevételét jelenti.
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. ElsĘként került
akadálymentesítésre az orvosi rendelĘ.
Jelenleg az önkormányzat és a Családi Napközi épülete nem akadálymentesített, ha pályázati
forrásból sor kerülhetne ezen épületek akadálymentesítésére, rámpa építésére, az nagy
segítséget jelentene nem csak a mozgáskorlátozottak részére, hanem kisgyermekes,
babakocsit toló szülĘk számára is.
A hatályos jogszabályoknak megfelelĘen új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik. Az Önkormányzat tulajdonában lévĘ járdák, zöldterületek, játszóterek
felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem releváns.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nem releváns.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetĘségek meghatározása


A fogyatékkal élĘk helyzete, esélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetĘségek
Önkormányzat és Családi Napközi épület nem
akadálymentes

Információs akadálymentesítés nem megfelelĘ
a hivatalos ügyintézésben

Az épületek akadálymentesítésének
megoldása pályázati forrásból Az
akadálymentesítéshez a pénzügyi, és humán
erĘforrásának elĘteremtése, kivitelezés
megvalósítása
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos ügyeik
intézéséhez (nyomtatványok beszerzése,
kitöltése)
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8. Helyi partnerség, lakossági önszervezĘdések, civil szervezetek és for-profit szereplĘk
társadalmi felelĘsségvállalása
Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy
számban vesz részt a civil szervezetek által szervezett programokon. Az Önkormányzat helyi
költségvetési rendeletében meghatározott összeggel támogatja a szervezeteket, azok
rendezvényeit.
Civil szervezetek a településen:
• Sport Egyesület (Sportfeladatok): labdarúgás


•

TĦzoltó Egyesület: lakossági vagyon- és tĦzvédelem biztosítása, tĦzmegelĘzési
munkálatok, versenyeken való részvétel



•

Nyugdíjasklub: nyugdíjasok részére nyújt tartalmas és aktív programokat, találkozókat
szerveznek, rendezvényeken szerepelnek



•

PolgárĘr Egyesület: A bĦncselekmények, környezetkárosítás megelĘzése

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
Az önkormányzati döntések elĘkészítésébe bevonjuk a civil szervezeteket. A szervezetek
függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki velük.
A legnagyobb tömeget vonzó, évente megtartott Fesztivált a civil szervezetek bevonásával
szervezzük. Önkormányzati rendezvényeken is aktívan részt vesznek. Az egyházakat szintén
támogatjuk.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Bodonhely Község Önkormányzata a Bágyogszováti Közös Önkormányzati Hivatal
kirendeltsége.
Tagja a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézményének, valamint a Bágyogszovát-i József Attila Általános Iskola intézményfenntartói
társulás tagja.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlĘségi
tevékenysége
Nem releváns.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlĘségi tevékenysége
Nincs tudomásunk ilyen együttmĦködésrĘl
f) for-profit szereplĘk részvétele a helyi esélyegyenlĘségi feladatok ellátásában.
Nem releváns.

9. A helyi esélyegyenlĘségi program nyilvánossága
A helyzetelemzés elĘkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi,
gyermekjóléti, köznevelési, szakemberek.
Módszere, az online kapcsolattartás az egyes
esélyegyenlĘségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd a program a tervezet
véleményezésére koncentrálódott.
A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.bodonhely.hu közzétételre került, így az
állampolgárok is véleményt mondhattak. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhetĘ
lesz, amely alapján az esélyegyenlĘségi folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított
lesz a megvalósítás folyamatos ellenĘrzése.

A Helyi EsélyegyenlĘségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetĦ csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet
és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlĘségi intézkedésekkel
valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a
helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást.
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
EsélyegyenlĘsége vizsgálata során településünkön
CÉLCSOPORT

Problémák beazonosítása
(rövid megnevezéssel)

Tartós munkanélküliség
Romák
és/vagy
mélyszegény- Vannak munkanélküliek, akik nem
jelennek meg az ellátórendszerben,
ségben élĘk
számukról nincs adat
Gyermekek

A média negatív hatásai a
gyerekekre
A Családi Napközi további
fenntartása

NĘk
Nincs a nĘk sajátos igényeinek
megfelelĘ szabadidĘs program

IdĘsek

Fogyatékkal
élĘk

Fejlesztési lehetĘségek
meghatározása (rövid címmel)
Közfoglalkoztatás további fenntartása
Feltárni a nem regisztrált
munkanélküliek számát, ill. lakosságot
széleskörĦen tájékoztatni a regisztráció
adta pozitív lehetĘségekrĘl
Figyelem felkeltés, tájékoztatás,
prevenciós lehetĘségek kihasználása
Kistérségi Társulás által fenntartott
Családi Napközi pénzügyi, és humán
erĘforrásához minden lehetĘség
felkutatása
Igényfelmérés, programok szervezése,
az ehhez szükséges közösségi tér
biztosítása

Internet adta lehetĘségek
megismertetése, tájékoztatás, az
igényeknek megfelelĘ képzés
szervezése
Önkormányzat és Családi Napközi Az épületek akadálymentesítésének
épület nem akadálymentes
megoldása pályázati forrásból Az
akadálymentesítéshez a pénzügyi, és
humán erĘforrásának elĘteremtése,
kivitelezés megvalósítása
Információs akadálymentesítés
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos
nem megfelelĘ a hivatalos
ügyeik intézéséhez (nyomtatványok
ügyintézésben
beszerzése, kitöltése)

Informatikai jártasság az idĘsek
körében alacsony
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Közfoglalkoztatás további fenntartása
Romák
és/vagy
mélyszegény- A nem regisztrált munkanélküliek
számának feltárása, nyilvántartásba
ségben élĘk
vétele
Gyermekek
IdĘsek

NĘk

Fogyatékkal
élĘk

A média negatív hatásainak
csökkentése, megelĘzése
Internet adta lehetĘségek
megismertetése az idĘsekkel,
igényeknek megfelelĘ képzésszervezés
Kistérségi Társulás által fenntartott
Családi Napközi további mĦködtetése
NėI Klub, SzabadidĘs programok
szervezése, közösségi terek kialakítása
Az középületek akadálymentesítésének
megoldása
Információs akadálymentesítés

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelĘst
Helyi önkormányzat – Polgármester,
Önkormányzat dolgozói
Helyi önkormányzat – Polgármester,
Hivatal dolgozói, CsaládsegítĘ!Szolgálat
Polgármester ,CsaládsegítĘ Szolgálat,
Háziorvos, VédĘnĘ, országos civil
szervezetek
Helyi önkormányzat, - Polgármester,
CsaládsegítĘ Szolgálat,
Helyi önkormányzat – Polgármester,
Helyi önkormányzat – Polgármester,
Helyi önkormányzat, - Polgármester
Helyi önkormányzat, - Polgármester,
Hivatal dolgozói, CsaládsegítĘ Szolgálat,

JövĘképünk:
Bodonhely Község Önkormányzatának fĘ célja a településünkön élĘ emberek mindennapi életében
a jólét biztosítása, az életkörülmények folyamatos javítása, olyan segítĘ élettér kialakításával,
amelyben az egyenlĘ esélyĦ hozzáférés mindenki számára biztosított. A jövĘkép által olyan állapot
jöjjön létre, amely egy fenntartható települést hoz létre, és a felnövekvĘ generáció helyben tartása,
településünkön való fejlĘdése megvalósuljon.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a társadalom és a helyi közösségek egyenrangú tagja minden
ember. Ehhez olyan feltételeket szeretnénk megteremteni, amely mindenki számára lehetĘvé teszi a
társadalmi életben az egyenlĘ részvételt.
Fontos számunkra, hogy településünk minden lakosának, a gyermekeknek, az idĘseknek, a nĘknek
és a fogyatékkal élĘ embereknek egyenlĘ, optimális életkörülményeket tudjunk biztosítani, és ezt
hosszú távon fenn is tartani.

Ezen célok megvalósítása érdekében az emberekben erĘsíteni kell a lakóhelyhez kötĘdést, a
társadalmi szolidaritást, és a társadalmi felelĘsségvállalást.
A célzottan meghatározott intézkedések, és megvalósításuk következtében a hátrányos célcsoportok
esélyei, életminĘségük tartósan javul, és fenntartható.

2. ÖsszegzĘ táblázat - A Helyi EsélyegyenlĘségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel elérni
feltárt esélyegyenlĘségi
kívánt cél
probléma megnevezése

D
A célkitĦzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
eredményeinek
intézkedés megvalósításának eredményességét
erĘforrások
felelĘse
határideje
mérĘ indikátor(ok)
fenntarthatósága
(humán, pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élĘk és a romák esélyegyenlĘsége

1

2

A szegénység oka és
következménye a tartós
Közfoglalkoztatás munkanélküliség, a tartós
fenntartása
munkanélküliek száma
csak csekély mértékben
csökken.
Tartós
munkanélküliség
csökkentése

A közfoglalkoztatásban
az eddig
Nincs helyi
foglalkoztatottak
dokumentum
számának megtartása,
ill. növelése

A munkaerĘpiac
Vannak munkanélküliek,
résztvevĘinek
akik nem jelennek meg
nyomonkövetése, a
az ellátórendszerben,
fekete munka
számukról nincs adat
csökkentése

Közfoglalkoztatás
továbbfolytatása.
Közfoglalkoztatási
pályázati lehetĘségek
figyelemmel kísérése

Polgármester 2013.12.31.

A foglalkoztatottak
A
bér és járulék
közfoglalkoztatásban költségeihez önrész
részvevĘk száma
biztosítása
(pénzügyi)

Pályázatok
folyamatos
figyelemmel
kísérése

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Emberi erĘforrás
szükséglet az
önkormányzatnál

MunkaerĘpiac
folyamatos
figyelemmel
kísérésée

Folyamatos
tájékoztatással

Nincs ilyen helyi
dokumentum

Feltárni a nem regisztrált
munkanélküliek számát,
ill., lakosságot
Polgármester 2015.12.31.
széleskörĦen tájékoztatni a
regisztráció adta pozitív
lehetĘségekrĘl

10/2004. (VII.10.)
számú önkormányzati
rendelet az
önkormányzat által
biztosított
gyermekvédelmi
ellátásokról

Figyelemfelkeltés.
Tájékoztató elĘadások
szülĘknek és
gyermekeknek a média
hatásairól, tájékoztató
kiadványok beszerzése,
prevenciós lehetĘségek
kihasználása (civil
szervezetek felkutatása
országos, helyi)

Polgármester 2014.08.31.

Internet és tv. elĘtt
eltöltött idĘ
mennyisége

Önkormányzat,
közoktatási
intézmények
költségvetése,
személyi és tárgyi
feltételek

Óvodai nevelési
program

Kistérségi Társulás által
fenntartott Családi
Napközi további
mĦködtetése, az ehhez
szüksége pénzügyi, és
humán erĘforrások
felkutatása

Polgármester 2014.01.01.

MĦködtetett Családi
Napközi száma

Állami normatíva,
önerĘ, pályázati
forrás

Mennyi a családi
napközis korú
gyermek

Polgármester 2014.12.31.

Programokon
résztvevĘk száma,
közösségi terek
száma

Emberi erĘsorrás
szükséglet, és
pénzügyi

Folyamatos a
klubtagok
számától függĘen

II. A gyermekek esélyegyenlĘsége

1

A média negatív
hatásainak
megelĘzése

A média negatív hatásai
Megtanítsuk a
a gyerekek
gyerekeket a tudatos
személyiségfejlĘdésére a
média használatra
mindennapokban

III. A nĘk esélyegyenlĘsége

1

A GYES alatti
munkavégzés
lehetĘségének
biztosítása

2

Nincsenek sajátos
NĘk részére Klub
Bodonhely-i NĘk
Nincs ilyen
szabadidĘs programok a
megalakítása
klubjának megalakítása dokumentum
nĘknek

A Családi Napközi
további fenntartása

Családi Napközi
továbbmĦködtetése

SzabadidĘs programok
szervezése, igény szerinti
bĘvítése, közösségi terek
kialakítása
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A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
Az intézkedéssel elérni
következtetéseiben
feltárt esélyegyenlĘségi
kívánt cél
probléma megnevezése

D
A célkitĦzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az
szükséges
eredményeinek
intézkedés megvalósításának eredményességét
erĘforrások
fenntarthatósága
felelĘse
határideje
mérĘ indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

IV. Az idĘsek esélyegyenlĘsége

1

IdĘsek
informatikai
ismeretének
bĘvítése

Informatikai jártasság az Ingyenes hozzáférés
idĘsek körében alacsony kihasználtsága

Nincs ilyen helyi
dokumentum

Internet adta lehetĘségek
megismertetése az
idĘsekkel, igényeknek
megfelelĘen informatikai
képzések tartása az
idĘseknek

Polgármester 2017.12.31.

Informatikai
képzéseken
résztvevĘk száma

Emberi erĘforrás
Folyamatos, az
szükséglet,
igények számától
technika, pénzügyi, függĘen

Az épületek
akadálymentesítésének
megvalósítása pályázati
forrásból

Polgármester 2018.12.31.

Akadálymentesített
intézmények száma

Pályázati forrás és
önerĘ

V. A fogyatékkal élĘk esélyegyenlĘsége
1

2

Mozgássérültek
közlekedési
lehetĘségének
javítása
Fogyatékkal élĘk
hivatalos ügyei
intézésének
segítése

Az épületek
Akadálymentesítéshez
Önkormányzat és
akadálymentesítésének kapcsolódó
Családi Napközi épülete
megoldása pályázati
jogszabályok,
nem akadálymentes
forrásból
rendeletek

Hivatalos ügyek
intézésének nehézségei

A fogyatékkal élĘk
számára könnyebb
ügyintézés

Szociális ellátásokról
szóló rendelet

Az önkormányzati
dolgozók részérĘl
segítségnyújtás, tanácsadás
Polgármester 2017.12.31.
hivatalos ügyeik
intézésben
(nyomtatványok
beszerzése,kitöltése)

önkormányzati és
CsaládsegítĘ
Szolgálat részérĘl
Segítési esetek száma
humánerĘforrás
szükséglet, irodai
költségek

szolgáltatásokhoz
való hozzáférés
biztosított

Elégedettségi szint
emelkedik
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3. Megvalósítás

A megvalósítás elĘkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetĘi számára feladatul adja és
ellenĘrzi, a településen mĦködĘ nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetĘit pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi EsélyegyenlĘségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitĘl és partnereitĘl, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követĘen biztosítsák, hogy az intézményük mĦködését érintĘ, és az
esélyegyenlĘség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlĘ
bánásmódra és esélyegyenlĘségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi EsélyegyenlĘségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi EsélyegyenlĘségi Program Intézkedési
Tervében szereplĘ vállalásokról, az Ęket érintĘ konkrét feladatokról intézményi szintĦ
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellenĘrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történĘ beépítésének garantálására Helyi EsélyegyenlĘségi Programért FelelĘs Fórumot hoz
létre és mĦködtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi EsélyegyenlĘségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenĘrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekrĘl a település képviselĘ-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelĘzĘ idĘszakban végrehajtott intézkedések
elĘsegítették-e a kitĦzött 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 elĘkészítése képviselĘtestületi döntésre
- az esélyegyenlĘséggel összefüggĘ problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlĘség fókuszban lévĘ célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitĦzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetĘi egyben tagjai az
EsélyegyenlĘségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az EsélyegyenlĘségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP Fórum mĦködése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum mĦködését megfelelĘen dokumentálja, üléseirĘl jegyzĘkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelĘst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi EsélyegyenlĘségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenĘrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelĘseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelĘzĘen, a véleménynyilvánítás lehetĘségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetĘségét biztosítja az Helyi EsélyegyenlĘségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum elsĘ
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekrĘl, a monitoring eredményeirĘl a település döntéshozóit,
tisztségviselĘit, az intézményeket és az együttmĦködĘ szakmai és társadalmi partnerek
képviselĘit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különbözĘ rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetĦek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelĘsség
Az esélyegyenlĘséggel összefüggĘ feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelĘsek:
A Helyi EsélyegyenlĘségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részérĘl Szabó Tamás
Csabáné esélyegyenlĘségi munkatárs felel.:
- Az Ę feladata és felelĘssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, mĦködésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttmĦködik a HEP Fórum vezetĘjével.
- FelelĘsségi 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 elérhetĘ legyen a Helyi EsélyegyenlĘségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselĘi és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetĘi
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
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o Kötelessége az egyenlĘ bánásmód elvét sértĘ esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetĘjének feladata és felelĘssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlĘség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelĘsével közösen
- a HEP Fórum összehívása és mĦködtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselĘi és a települési intézmények vezetĘi
- felelĘsek azért, hogy ismerjék az egyenlĘ bánásmódra és esélyegyenlĘségre vonatkozó
jogi elĘírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlĘséggel kapcsolatos ismereteiket bĘvítĘ képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- FelelĘsségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közremĦködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlĘség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetĘi intézményi akciótervben gondoskodjanak az
EsélyegyenlĘségi Programban foglaltaknak az intézményükben történĘ maradéktalan
érvényesülésérĘl.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerzĘdéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelĘssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezĘként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövĘben bele kell
foglalni a szerzĘdésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által elĘírt feladat-megosztás,
együttmĦködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplĘk ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és mĦködtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente elĘírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhetĘ felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelĘsétĘl, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetĘk legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselĘtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelĘs személy intézkedik a felelĘs(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelĘsségre
vonásáról.

46

Az egyenlĘ bánásmód elvét sértĘ esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelĘs 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 elegendĘ módon járulnak
hozzá a kitĦzött célok megvalósításához.
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