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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, Bakonya 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

Bakonya, Baranya megye legősibb falvainak egyike, az újkőkori vonaldíszes kultúrájának népe élt itt, melyről
a kis kerámia töredékek tanúskodnak. Később, a Krisztus előtti III. - IV. században a feltárt leletek
szerint kelták lakták.
Első írásos említése a 1235-ből 13. századból való. Elnevezése a szláv eredetű bukovina –bükkös – bükkerdő
szóból ered. II. Endre király korabeli levele is utal arra, hogy a pécsi székesegyházhoz tartozik.
Népessége egészen a közeli uránbánya feltárásáig, azaz az 1950-es évek közepéig túlnyomó részt
mezőgazdasággal foglalkozó ember volt.
A magyarországi uránércbányászat elindulásával lakossága túlnyomórészt bányász lett, vagy valamilyen
ahhoz kapcsolódó, őket kiszolgáló szolgáltatóipari munkát végzett. A bánya 1989-es bezárása után a falu
recesszióba süllyedt.
Nevezetességek
• Római katolikus templom (Szent György): Árpád-kori a 13. századból, többszöri átépítés után most barokk
stílusú.
• Plébániaház: a 18. század végén épült
Bakonya híres ősi, Árpád kori templomáról, melyet Szent György tiszteletére emeltek. A XIII. századi
eredetű, gótikus jegyeket is mutató templomot a XVIII. században barokk stílusban átalakították, a torony a
XIX. században készült. A műemléki védettség alatt álló templombelső berendezése is figyelemre méltó: a
kő szenteltvíztartó a XIII. században készült kora gótikus stílusban; a fő- és mellékoltár, az orgona, a szószék
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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XVIII. századi, barokk stílusú. Láthatunk itt XIII-XV. századi faltöredékeket is. Az 1972-74 közötti restaurálás
alkalmával eredeti románkori ablakok és freskórészeltek kerültek elő. A község kápolnáját 1807-ben
emelték Páduai Szent Antal tiszteletére. A római katolikus templomhoz tartozó plébánia a XVIII. században
épült, barokk stílusban. A régészeti feltárások a településen és környezetében újkőkori, bronzkori, kelta,
római-kori és honfoglalás korabeli leletekre bukkantak. Az 1950-es években megkezdett uránbányászat
átalakította a mezőgazdasági jellegű település arculatát és az itt élők életét. A bányászati tevékenység
felhagyása jelentős gazdasági és társadalmi feszültséget okozott a településen, amelynek feloldása napjaink
egyik feladata.

Látnivalók:
- Helytörténeti Múzeum
- Vörös Vince Emlékszoba
- Árpád kori templom
- Szent Antal Kápolna
- Plébániaház

Hivatalok / szervezetek
 Hivatal: A település Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozik.
Cím: Kővágószőlős, Rákóczi u. 34.
Jegyző: Dr. Jocskov Annamária
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Polgármester: Varga István
Alpolgármester: Beke Zoltán
Képviselők: Belső László, Belső Lászlóné, Vörös Szabolcs
 Roma nemzetiségi Önkormányzat:
Elnök: Várnai Anna
Képviselők: Bárdos György, Bárdos Györgyné

Civil szervezetek:
 Bakonya SE
Jelenleg nem aktív a sportegyesület.
Elnök: Vörös Szabolcs
Taglétszám: 10 fő.
 BÖBE- Bakonyai Öreg Bányászok Egyesülete
Elnök: Szabó Barnabás
Valaha volt bányászok egyesülete, igyekeznek megőrizni a bányász hagyományokat, megemlékeznek
bányász múltjukról. Jelenleg nem aktív az egyesület.
 Rendezvényeink:
Február- Farsang
Március- Bakonya-kupa sakkverseny
Április- Búcsú
Május- Bányász- majális
Június- Gyermek- és falunap
Július, augusztus- kirándulás
Szeptember- Bányász nap, Szüreti felvonulás
Október – idősek napja
December- Mikulás ünnepség, Kreatív foglalkozás, Karácsony
A település demográfiai adatai:
Örvendetes, hogy a település lakónépessége növekedett az utóbbi években, ha nem is jelentősen, de
reményteli lehet a jövőre nézve, hogy nem jut az elnéptelenedő falvak sorsára a település. Bár a 2012-es
számhoz képest csökkenés látható néhány éven keresztül, de a tendencia visszafordulni látszik. (A
lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma.)

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

330

bázis év

328
322
322
329
n.a.

99,4%
98,2%
100,0%
102,2%
n.a.

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Csaknem megegyezik a nők és férfiak aránya, ami picit eltér az országos átlagtól, hiszen majd minden
statisztika a nők számát teszi többre. (Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett
állandó népességet. Tehát az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező
személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol
bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy, hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen
voltak-e.)
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Férfiak

Nők

188
n.a.
31
4
120
12
22

184
n.a.
36
6
102
15
31

Összesen
(TS 0301)
372
14
67
10
222
27
53

Férfiak
(TS 0303)
50,54%

Nők
(TS 0304)
49,46%
3,69%

8,33%
1,08%
32,26%
3,23%
n.a.

9,68%
1,61%
27,42%
4,03%
n.a.
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

Korcsoport

2001

2011

Fő

15 éves gyermekek száma
n.a.
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
6
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
4
Összesen
10
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

n.a.
6
2
8

n.a.
0
-2
-2

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési index 100
alatt van, ami annyit jelent, hogy a település szerkezet fiatalosnak mondható. (amennyiben 100 alatti az
index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett
van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő). Több a gyermek (0-14 év közötti),
mint a 65 év feletti a településen, ezért fokozottabb figyelmet érdemel a gyermekek esélyegyenlősége, nem
elhanyagolva természetesen az idősebbeket sem.
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3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2012

52

59

88,14%

55
54
51
53
n.a.

58
65
66
67
n.a.

94,83%
83,08%
77,27%
79,10%
n.a.

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Ismét örvendetes szám az településre költözők száma. Az elmúlt 5 évben többen érkeztek a településre,
mint amennyien eltávoztak.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

12

13

-1

-2,7

2013
12
2014
16
2015
21
2016
9
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

13
17
14
5
n.a.

-1
-1
7
4
n.a.

-2,7
-2,67
18,57
10,55
n.a.
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A természetes szaporodás (5. számú táblázat) ami a születendő gyermekek és az elhalálozottak számának
különbsége, azt mutatja, hogy kevesebb gyermek született az utóbbi öt évben, mint amennyien elhaláloztak
a településen. A 2016-os adat viszont bizakodásra ad okot.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2012

7

9

-2

3
4
8
4
n.a.

-2
2
-5
0
n.a.

2013
1
2014
6
2015
3
2016
4
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Értékeink, küldetésünk
Küldetésünk megőrizni sok évszádos településünk értékeit, az itt élők életét megkönnyíteni
lehetőségeinkhez mérten. Szeretnénk, ha az itt élők és az idelátogatók azt éreznék, hogy minden ember
egyenlő bánásmódban és egyenlő esélyekkel élhet Bakonyán, vagy válhat bakonyai polgárrá.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Bakonya település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 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.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:
- EU 2020 stratégia,
- Nemzeti Reform Program,
- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia,
- „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia,
- Roma Integráció Évtizede Program,
- Nemzeti Ifjúsági Stratégia.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása.
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése.
Az esélyegyenlőség szemlélet megteremtő és javító települési programok megvalósításának támogatás.
A hátrányos helyzetű csoportok információhoz való korlátlan hozzájutásának elősegítése.
Az esélyegyenlőség biztosítása a közoktatásban.
a 2OO3. évi CXXV. törvény előírásait figyelembe véve, önkormányzati Esélyegyenlőségi Programunk célja a
helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő bakonyai polgárokat segítő, támogató feladatok
rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megőrzésével, megtartásával. A helyi
önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) rendelkezik.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
1. Helyi költségvetési koncepció: A helyi költségvetési koncepció az éves bevételek és kiadások alapján
a település pénzügyi helyzetéhez viszonyítva adott évre tervezett gazdálkodásról szól.
2. Bakonya község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról
3. Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló 5/2016. (III. 22.) önkormányzati rendelet
4. Bakonya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2017. (I. 23.) rendelete az egészségügyi
alapellátási körzetekről
5. Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról
szóló 10/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Bakonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(III. 22.) rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól
7. Bakonya Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2015. (II. 26.) rendelete, a szociális
ellátások helyi szabályairól
8. Bakonya Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018. (II.26.) rendelete az önkormányzat
közművelődési feladatairól
9. 17/2004.(XI.18.) számú rendelet, az első ízben lakáshoz jutók támogatásáról.
10. Bakonya Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2017.(V. 31.) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, valamint a fizetendő díjak
mértékéről
11. Bakonya Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete a
helyi önszerveződő közösségekkel, helyi egyházakkal, helyi nemzetiségi önkormányzatokkal való
együttműködésről, a pénzügyi támogatás rendjéről

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
-

-

2013. január 1-től megalakult a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal. A közös hivatal
Bakonya, Cserkút és Kővágószőlős közigazgatási területén lát el hatósági feladatokat és az
önkormányzat által meghatározott munkát. Néhány hatósági hatáskör átkerült a járási hivatalhoz.
Ezek: alanyi jogú ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás, egészségbiztosítási jogosultság.
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, 1996- óta
szolgáltat-tájékoztatja, a nagyaktivitású radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos kutatásokról. Az
1996-ban alakult Társulás, hat településsel kezdte meg működését a kutatásokban érintett
települési környezetben. ( Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős, Kővágótöttös). 2003ban a kutatási terület növelése miatt a társulás három új taggal, Cserdi, Helesfa, Bükkösd,
településekkel bővült. A társulásban résztvevő települések Önkormányzatainak közös szándéka
alapján alapított társulás, azt a célt tűzte maga elé, hogy a PART RT és a Radioaktív Hulladékokat
Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kutatási tevékenységével összefüggő munkálatokról objektív
tájékoztatást nyújtson, ehhez megfelelő eszközöket biztosítson, erősítse a civil társadalmi kontrolt,
valamint közreműködjön a területfejlesztésben. A társulás célja továbbá, hogy egy nemzeti
projektben részt vegyen, egészséges kontaktust teremtsen az ipar és környezete körül. Mindenki
számára fontos az emberek biztonsága, egészsége, környezete, ennek érdekében folytatjuk
tevékenységünket! Az érintett települési környezet folyamatos tájékoztatást kapott eddig is a helyi
kábeltelevíziós csatornákon, helyi újságokon, írott kiadványokon keresztül, melyekben a társulás, az
RHK Közhasznú Nonprofit Kft. a PART Rt a kutatásban résztvevő cégek is helyet kaptak.
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
-

Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR), www.teir.hu
Központi Statisztikai Hivatal, www.ksh.hu
Népszámlálás 2011, www.nepszamlalas.hu (A 2011-es népszámlálás végleges adatai még nem állnak
rendelkezésre, ezért az adatok olykor hiányosak, de ezt mindenhol külön jelzésre került.)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, www.nfsz.hu
Nemzeti munkaügyi Hivatal, www.munka.hu
Bakonya Község Önkormányzata
Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ (Közös: Kővágószőlős, Cserkút,
Bakonya, Kővágótöttös)
Bakonya Község Civil szervezetei

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és vagyon fogalmát a 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, Szt. 4. §-a és a Cst.
4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában.
Bakonya is azok közé a települések közé tartozott, ahol hosszú évekig uránbánya működött. (II. számú
szállítóakna, II. számú légakna, Frici Táró, Heller Táró). A lakosság legnagyobb része a bányában dolgozott,
de közvetve vagy közvetlenül a bányához kapcsolódva szerezte jövedelmét. 32 év után 1997-ben zárták be
az utolsó aknát is a település közelében. Addig gyakorlatilag nem volt számottevő munkanélküliség a
településen. A bányászfizetések magasnak számítottak és az akkor, vagy az óta nyugdíjba vonult bányászok
nem élnek rossz jövedelmi viszonyok között.
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben
az oktatás és képzés hiányosságaira, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest
Intézet, 2012,. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf).
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.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
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Az esélyegyenlőség szempontjából pozitív tendencia a 2012-ban kezdődő munkanélküliségi ráta
csökkenése. 2012 óta folyamatosan csökken a regisztrált munkanélküliek száma. A női munkanélküliek
aránya viszont sokkal kevésbé csökkent, mint a férfi regisztrált munkanélküliek száma.

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

261
259
256
260
259
n.a.

15,75
11,25
11,25
10,5
7,5
8

11,8%
8,2%
8,3%
7,7%
5,5%
n.a.

16,25
11,5
15,25
13,5
13,75
9

12,8%
9,4%
12,7%
10,9%
11,2%
n.a.

32
23
27
24
21
17

12,3%
8,8%
10,4%
9,2%
8,2%
n.a.

2012
134
127
2013
137
122
2014
136
120
2015
136
124
2016
136
123
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

A regisztrált munkanélküli a Foglalkoztatási Hivatal által nyilvántartott álláskeresők közül az, aki
munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas, nem tanuló, foglalkoztatást elősegítő támogatásban (pl.
átképzés, közhasznú foglalkoztatás) nem részesül, munkát, állást vagy önálló foglalkozást keres, és egy
adódó állás elfogadására rendelkezésre áll.
A táblázatból kiderül, hogy a legtöbben a 21-30 év, a 46-55 év körüliek érintettek, tehát a fiatalok és a
középkorúak között van a legtöbb munkanélküli.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

32

23

27

24

21

12

0,25

0,5

1,5

0,25

0,8%
5,25
16,4%
5
15,6%
4,5
14,1%
2
6,3%
3
9,4%
3,75
11,7%
6,25
19,5%
2
6,3%

2,2%
3,75
16,5%
2,25
9,9%
2,5
11,0%
4,25
18,7%
1
4,4%
3
13,2%
4,75
20,9%
0,75
3,3%

5,7%
2,25
8,5%
2,75
10,4%
3
11,3%
3,5
13,2%
3,25
12,3%
1,25
4,7%
7,5
28,3%
1,5
5,7%

0,0%

0,0%

0,0%

1,0%
3,25
13,5%
1,75
7,3%
2,5
10,4%
2,25
9,4%
2,25
9,4%
2
8,3%
5
20,8%
3,5
14,6%
1,25
5,2%

1,75
8,2%
2,75
12,9%
2,25
10,6%
2,25
10,6%
3,25
15,3%
2,5
11,8%
3,75
17,6%
1,5
7,1%
1,25
5,9%

0,5
4,2%
0,25
2,1%
1
8,3%
2
16,7%
1,25
10,4%
2,25
18,8%
0,75
6,3%
0,75
6,3%
3,25
27,1%
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A 180 napnál régebben munkanélküliek száma is csökken 2013-tól folyamatosan 2017-re gyakorlatilag a
felére, a statisztikai adatok alapján.

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint
180 napnál
hosszabb ideje
Nők és férfiak aránya, a 180
180 napon túli nyilvántartott
regisztrált
napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek szerint
Év
munkanélküliek
álláskeresőkön belül
aránya (TS 1501)
%

Férfi

2012
18,75
n.a.
2013
20,88
n.a.
2014
25,49
n.a.
2015
18,75
n.a.
2016
14,94
n.a.
2017
11,76
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nő

Összesen

Férfiak

Nők

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
0
0
0
0
0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi jelentéséből:
„Sokan ügyintézésben, információ miatt, illetőleg a szolgáltatásokhoz való hozzáférés okán kérték
Szolgálatunk segítségét. Az alacsony iskolai végzettségű szülők számára nehéz a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedés.”
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A táblázatból kiderül, hogy 2017-ben a regisztrált munkanélküliek közül majdnem azonos arányban volt a 8
általános és a magasabb végzettségűek aránya. Két népszámlálás között a legalább 8. évfolyamot elvégzett
általános iskolát elvégzettek száma férfiak esetében csak picit, de a nők estében több mint 10 %-ot
emelkedett. Az iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya több mint 10 %-kal csökkent, ami jobb esélyt
jelenthet az elhelyezkedésnél.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

%
2001
91,6%
2011
92,5%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
81,5%
92,6%

%
8,4%
7,5%

%
18,5%
7,4%
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
Általános iskolai
8 általánosnál magasabb iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
32
0,25
0,8%
13
40,6%
18,75
58,6%
2013
23
1,25
5,5%
9,75
42,9%
11,75
51,6%
2014
27
1,25
4,7%
12,25
46,2%
13
49,1%
2015
24
0,5
2,1%
14
58,3%
9,5
39,6%
2016
21
1
4,7%
10
47,1%
10,25
48,2%
2017
17
1
5,9%
7
41,2%
9
52,9%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált időszakban, 2012 és 2017 között csaknem a felére csökkent.
Ez teljesen megegyezik az országos átlaggal. Érdekes viszont, hogy a 8 általánosnál magasabb
végzettségűeknél a regisztrált munkanélküliek száma magasabb, mint a végzettséggel nem rendelkezők
aránya.
A felnőttoktatásban résztvevőkről, sajnos nem állnak rendelkezésre adatok.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók száma
(TS 3401)

Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

%

2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
középfokú felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők összesen
év
résztvevők
résztvevők
résztvevők
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2009
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
2010
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
2011
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
2012
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

év

2009
2010
2011
2012

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma

fő

Fő

%

0
n.a.
n.a.
n.a.

0
n.a.
n.a.
n.a.

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR
c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, a
közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek
célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A
közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú
ideig eredménytelen.
A változások a közfoglalkoztatás támogatási rendszerét és feltételeit is alapjaiban érintették. Az új
rendszerben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a belügyminiszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe
utalta a közfoglalkoztatást. A kormányrendeletet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 2014. június 6-ával hatályon kívül helyezte és egyúttal pontosította a
belügyminiszter, mint a Kormány közfoglalkoztatásért felelős tagjának feladatkörébe tartozó feladatokat.
Elmondható, hogy a közfoglalkoztatás részben betölti a korábbi közmunkaprogramok szerepét és
funkcióját, azonban semmiképpen nem említhető annak jogutódjaként.
A közfoglalkoztatás számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban (a továbbiakban: FHT) részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem
jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma
nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. Azt, hogy ki lehet
közfoglalkoztatott, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) határozza meg. Eszerint
közfoglalkoztatott az lehet, aki
 munkaviszonyt létesíthet és 16. életévét betöltötte, valamint
 megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
 a járási hivatalban regisztrált álláskereső – FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) -ban
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső, ideértve azt az
álláskeresőt is, akinek álláskeresőként való nyilvántartása a közfoglalkoztatási jogviszonya miatt
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szünetel − vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti
rehabilitációs ellátásban részesülő személy
 a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki
menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott
be,
 olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c),
d), f) pontok alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el.
Kővágószőlősön a Közfoglalkoztatás keretében mintegy 8-10 fő vesz részt folyamatosan. Ők
településrendezési feladatokat látnak el.
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 kiskereskedelmi üzletek száma csökkent. Az állami szektorban foglalkoztatottak (önkormányzat) száma is
csökkent. Nincs foglalkoztatási program a közmunkaprogramon kívül a településen.
Az utazás sem egyszerű a közeli megyeszékhelyre. Autóbusszal 1 óra az út és mindössze 5 járatpár megy a
városba.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Nincs olyan program a településen, amely megkönnyítené a az oktatásból a munkaerő piacra történő
átmenetet.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Nincsenek helyi munkaerő-paci integrációt segítő programok.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Az önkormányzat adatai szerint nem történt mélyszegénységben élő és roma foglalkoztatás a saját
fenntartású intézményekben.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs információnk a hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli
és természetbeni ellátási formák adhatók:
- Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
- Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély,
rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
- Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás az előre fizetett mérőórákkal lelhető fel, szociális tűzifa
támogatás.
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Bakonya Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2018. (X. 25.) számú önkormányzati rendelete a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet szabályai szerint kérhetnek rendkívüli települési
támogatást és egyéb kérelmet. Az Önkormányzat elbírálja a hozzá benyújtott valamennyi kérelmet.
A segélyben részesülők aránya az utóbbi években:

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

2012
261
2013
259
2014
256
2015
260
2016
259
2017
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

n.a.
n.a.
n.a.
0,75
0,75
3,25

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
0,3%
0,3%
#ÉRTÉK!

A 3.3.2 táblázat érdekes változást mutat. A regisztrált, illetve nyilvántartott munkanélküliek száma 5 év
alatt csaknem a felére csökkent, viszont az álláskeresési járadékra jogosultak száma több mint duplájára
emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a járadékra jogosultság feltételeit többen tudták teljesíteni, tehát 3 éven
belül legalább 360 nap munkaviszonnyal rendelkeztek az álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtásakor.
„Állás kereső az a személy, aki: Álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább
360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem
áll, és tevékenységet sem folytat, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett
eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet
felajánlani. Jogosultsági idő: amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt
munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni illetőleg társas vállalkozói
tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett.”
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
2012
32
2013
23
2014
27
2015
24
2016
21
2017
17
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő
1,5
0,75
2,5
3,25
3,25
3,25

%
4,7%
3,3%
9,4%
13,5%
15,3%
19,1%

Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma változó, mert a
2015. február 28-tól az ellátás megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és FHT-ra.
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2012
11
2013
11,5
2014
13
2015
11
2016
8,25
2017
4
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesítettek átlagos
1-től érvényes módszertan szerint
havi száma (2015. március 01-től az
(TS 5401)
ellátásra való jogosultság megváltozott)
Fő

15-64 évesek %-ában

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

4,21%
4,44%
5,08%
4,23%
3,19%
#ÉRTÉK!

Fő

Munkanélküliek %-ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett
tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen
elkülönülnek.
a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2016

140
140
142
142
142

2017

142

2012
2013
2014
2015

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Bérlakás állomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Szociális
lakásállomány (db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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b) szociális lakhatás
Nincs adatunk szociális lakhatásról.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nincs adatunk egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokról.
e) lakhatást segítő támogatások
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási
támogatást nyújt.
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
Az önkormányzat információi szerint nem kapott lakhatást segítőtámogatást a településen senki.
Adósságcsökkentési program nincs a településen.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma
Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma (TS 6101)
0

2015

0
4
18
10

2016

8

0

2017

10

0

Év

2012
2013
2014

0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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2015-ben nagyon sok változás történt a szociális ellátások terén. Az EMMI Központi ügyfélfogadási Irodája
ezt így fogalmazza meg: „Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban
érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk
meglehetősen szerteágazó. Bizonyos ellátások az időskorúakat érintik, mások a megváltozott
munkaképességűeket, a fogyatékosokat, a gyermeket nevelő családokat.
Nehezíti a tájékozódást a jogszabályok gyakori változásán túl az is, hogy az ellátások igénylése és
megállapítása különböző szervek hatáskörébe tartozik.” Ezért az eligazodáshoz egy linket csatolok, ahol a
minisztérium ad tájékoztatást: http://csaladitudakozo.kormany.hu/
f) eladósodottság
Nincs adósságrendező program a településen.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A településen a közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez a település
valamennyi lakója egyenlő arányban, semmiben nem szenvedve hátrányt, juthat hozzá.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Nincsenek szegregátumok a településen.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya stb.)
Nincsenek szegregátumok a településen.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nincsenek szegregátumok a településen.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
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d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat.
A településen nincs külön házi orvosi szolgálat. A település lakói nagyrészt a Kővágószőlősi házi orvosi
szolgálathoz járnak és a gyermekorvosi szolgáltatásokat is ott veszik igénybe. Ezért a 3.6.1. táblázat csak
nullás adatokat tartalmaz.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A koragyermekkori kötelező szűrésen mindenki részt vesz. Drogprevenciós programok voltak a településen.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Nem tudunk ilyen programról a településen. A kővágószőlősi általános iskola, ahová a bakonyai általános
iskolás-korú gyermekek is járnak, IPR stratégiájának részei: - Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és
programelemek, - Önálló tanulást segítő fejlesztés, - Az önálló tanulási képességet kialakító programok, - A
tanulók önálló, kreatív tevékenységére épülő foglakozások, - Tanulási motivációt erősítő és fenntartó
tevékenységek, - Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése, - Kommunikációs képességeket fejlesztő
programok. Ezen kívül: Komplex művészeti programok, - Szociális kompetenciák fejlesztése, - Közösségfejlesztő, közösségépítő programok, - Mentálhigiénés programok, - Előítéletek kezelését szolgáló
programok, - Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek, - Mentori rendszer
működtetése, - Művészeti körök, - Az integrációt elősegítő módszertani elemek.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Nincs információnk a településen ilyen programokról.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A Bakonya SE (sportegyesület) működik ugyan, de a focicsapat már nem működik. Az utóbbi időben lelkes
civilek próbálják a fiatalokat mozgásra buzdítani.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi jelentéséből idézünk:
„A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató, a Család– és Gyermekjóléti Szolgálat
keretében működtethető. A Szolgálat családsegítő munkatársa ellátja a családsegítés feladatait, valamint a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Segítséget
nyújt a szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet miatt segítségre szorulók számára.
Családsegítés keretein belül biztosítja a szociális, mentálhigiénés tanácsadást, kríziskezelést, a pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését az anyagi
nehézségekkel küzdők számára. Szociális segítőmunkát biztosít, elősegíti a családban jelentkező működési
zavarok, konfliktusok megoldását.
A gyermekjóléti szolgáltatás keretében feladata a gyermek testi-lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése. Feladatait tájékoztatás
nyújtásával, tanácsadással, szociális segítőmunkával, ellátások, szolgáltatások közvetítésével látja el.
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Amennyiben a szakmai tevékenység nem zárható le az első interjú kapcsán tett intézkedéssel,
együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor a szolgáltatást igénybe vevővel, mely során
megállapodás születik havi 3 személyes találkozásról. Tanácsadott az igénybevevő, ha havi 3 alkalomnál
kevesebb alkalommal veszi igénybe a szolgáltatásokat.
2018-ban Bakonyán együttműködési megállapodás alapján 4 családot gondoztunk, a szolgáltatást 9 kiskorú
és 5 nagykorú személy, összesen 14 fő vette igénybe. Emellett 11 főnek tanácsadás keretein belül
nyújtottunk segítséget. További 4 személy számára egyszeri segítségnyújtás történt.
A településen védelembe vételi eljárás nem indult, gyermekvédelmi hatósági intézkedésre nem tettünk
javaslatot sem a Központ, sem a gyámhatóság felé.
Adataink szerint Bakonyán 1 védelembe vett, 2 nevelésbe vett és 1 szakellátásból kikerült gyermek esetében
volt kapcsolata családokkal a hatósági feladatokat ellátó kollégáinknak.”
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Nincs tudomásunk a településen az egyenlőbánásmód megsértéséről a szolgáltatások nyújtásakor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Jelenleg három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1993. évi III. tv. 49.
§(1)bek. 1. alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3. méltányossági alapon. A közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma 2012 óta több mint a felére csökkent.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

25
6
12
17
12
n.a.
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Az
ápolási
díjjal
kapcsolatos
változások
az
alábbi
linken
tekinthetők
meg:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/jarasi-hivatalok/jarasi-hivatalokban-intezheto-ugyek/hatosagiugykorok/apolasi-dij

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, méltányossági
Ápolási díj, alanyi jogon:
alapon: támogatásban
támogatásban részesítettek évi
részesítettek évi átlagos száma
átlagos száma (TS 5901)
(TS 5902)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Összesen

#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Bakonya község közösségi életét az önkormányzat és a helyi civil szervezetek, civilek irányítják.
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Civil szervezetek:
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Elnök: Várnai Anna, Képviselők: Bárdos György, Bárdos
Györgyné,
-

Bakonya SE Elnök: Vörös Szabolcs

-

Polgárőr Egyesület, Elnök: Galambos János

-

Nyugdíjas Baráti kör, Elnök: Horváth János

-

BÖBE- Bakonyai Öreg Bányászok Egyesülete, Elnök: Szabó Barnabás. Valaha volt bányászok
egyesülete, igyekeznek megőrizni a bányász hagyományokat, megemlékeznek bányász múltjukról.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Tiszta, rendezett és élhető a település. Etnikai konfliktus nem volt soha településen, sőt külső szemlélők
szerint példás az együttélés és az együttműködés a roma, nem roma és egyéb nemzetiségek között a
faluban.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Gyereknapon, Mikulás ünnepen fokozottan figyelnek a gyermekekre. A Nemzetiségi Önkormányzat is tart
külön megemlékezéseket.
Főbb rendezvények: - Farsang, - Bakonya-kupa sakkverseny, - Búcsú, - Bányász- majális, - Gyermek- és
falunap, - Bányász nap, - Szüreti felvonulás, - Mikulás ünnepség, - Kreatív foglalkozás, - karácsony ünnepségIdősek napja.
A prevenciós programok keretében a településen 2 alkalommal került megrendezésre játszóház, amelyen
30 gyermek vett részt, néhányan szüleikkel együtt. A Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi
Tagintézményében megrendezett közösségfejlesztő programon, a Kistérségi Összefogás Napján, bakonyai
fiatalok is képviselték a kővágószőlősi iskolát és saját településüket.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Elnök: Várnai Anna, Képviselők: Bárdos György, Bárdos Györgyné)
részt vesz a közösség és a település életében, szervezésében. Mindenben partner a település
önkormányzatával.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Képzéshez, munkához való hozzáférésük korlátozott

Álláskeresési tréning és elhelyezkedést segítő
program létrehozása. Célzottabb képzés segítség
lehet.
Erőforrásiak feltárása, és jobb kihasználása

Szocializációjuk és kulturális, társadalmi közegük
miatt nehezebb a kitörés számukra
Nincs a településen falugondnok, aki segíthetne
a problémák felismerésében, feltárásában

A falugondnoki szolgálat beindításához szükséges
feltételek megteremtése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
Bakonya község lakosságának 16 %-át teszi a 0-14 év közötti lakosok aránya, azaz a gyermekkorú lakosok
száma összesen 61 fő, ha hozzátesszük a fiatalkorúakat is, akik még nem számítanak felnőttnek, az összes
létszám 76.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Férfiak

Nők

188
n.a.
31
4
120
12
22

184
n.a.
36
6
102
15
31

Összesen
(TS 0301)
372
14
67
10
222
27
53

Férfiak
(TS 0303)
50,54%

Nők
(TS 0304)
49,46%
3,69%

8,33%
1,08%
32,26%
3,23%
n.a.

9,68%
1,61%
27,42%
4,03%
n.a.

Az első fejezetben már említettük, hogy az öregedési index, fiatalos településszerkezetre utal.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2012

52

59

88,14%

2013
55
2014
54
2015
51
2016
53
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

58
65
66
67
n.a.

94,83%
83,08%
77,27%
79,10%
n.a.

Ugyanakkor a természetes szaporodás mutatói nem egészen támasztják azt alá, hogy a település a
születések miatt fiatalos szerkezetű, bár 2016-ban a születések és elhalálozások száma megegyezett.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma Halálozások száma
(TS 0701)
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2012

7

9

-2

2013
2014
2015
2016
2017

1
6
3
4
n.a.

3
4
8
4
n.a.

-2
2
-5
0
n.a.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete.
Nagyon sok változás történt a 2013 óta a Gyermekvédelemmel kapcsolatos törvényi szabályozásokban is.
GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FŐOSZTÁLY Tájékoztató a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.), a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.), és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a
továbbiakban: Fétám.tv.) gyermekvédelmi szakellátásokat és gyámügyi igazgatást érintő változásairól,
valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól szóló tájékoztató a 2018. január 1től tájékoztat a változásokról.
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek, védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat
jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint az önkormányzatnak köszönhetően a táblázatból
kiderül, hogy sok gyermek juthat hozzá védelemhez vagy azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek
hozzájárulnak, hogy hátrány nélkül növekedjenek. A jelzőrendszer hiányossága a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatok szerint rövidtávon kijavítható, a rendőrség hatékonyabb bevonásával.
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
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4.1.A1:C161. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31én (TS 3101)

2012

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A veszélyeztetett gyermekeket az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai és
Bakonya Község Önkormányzata közös erőfeszítéssel segíti. Minden jogszabályi előírást betartva, és
lehetőséget figyelembe véve próbálnak a gyermekeken és a családon is segíteni.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma kis változásokkal állandó. Talán kis
mértékben csökkent, de ez a csökkenő gyerekszámnak is betudható. A kővágószőlősi védőnő látja el a
bakonyai gyermekeket is.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

47

2013

36

2014

34

2015

36

2016

30

2017

26

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Minden olyan juttatásban részesülnek a gyermekek, amelyek alanyi jogon járnak.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Nincs adat.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem élnek a településen nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermekek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nem élnek gyerekek szegregált lakókörnyezetben a településen.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
A védőnő Kővágószőlős Község Önkormányzatánál közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik. Több
települést lát el: Kővágószőlős, Cserkút, Bakonya. Kővágószőlősön 8.00 – 9.00 óra között van ügyfélfogadás.
Minden hétfőn 12.30-13.30-ig csecsemő tanácsadás háziorvossal együtt. Mint látható az egy védőnőre jutó
gyermekek száma, évenként változik. 2013 óta változott védőnői körzet. Kővágószőlős I. körzethez tartozik:
Kővágószőlős (Újtelep nélkül) + Cserkút. Kővágószőlős II. körzet: Kővágószőlős Újtelep + Bakonya +
Kővágótöttös. Ehhez még hozzátartozik az Általános Iskola aktuális gyermeklétszáma.
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2012

1

11

2013

1

181

2014

1

174

2015

1

173

2016

1

180

2017

1

163

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A település nem rendelkezik saját háziorvossal. A kővágószőlősi háziorvoshoz járnak a településről és a
gyermekorvosi feladatokat is a kővágószőlősi háziorvos látja el. A kővágószőlősi háziorvosi rendelés minden
hétköznap van a településen, a háziorvos gyermekorvosi feladatokat is ellát. Védőnői fogadóóra minden
hétköznap 8.00-9.00 óra között látogatható. Csecsemő és terhes tanácsadás egyszer egy héten érhető el. A
fogorvosi ellátás minden hétköznap elérhető.
Ügyeletek:
- Felnőtt ügyelet minden nap a 7624 Pécs Ifjúság út 13, Janus Pannonius Klinikai Tömb, alatt érhető
el.
- Gyermek ügyelet állandóan elérhető 10 km-re a Pécsi Gyermekklinikán.
Sokan más településre, többségben Pécsre viszik gyermekorvoshoz a gyerekeket.
A háziorvoshoz 3 településről is járnak betegek, Kővágószőlős, Cserkút, Bakonya.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Nincs megfelelő nyilvántartása az önkormányzatnak a 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeivel
kapcsolatban.
d) gyermekjóléti alapellátás
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Nincs bölcsődei és óvodai alapellátás a településen. Óvodai ellátás legközelebb Kővágószőlősön található.
Bölcsődei ellátás legközelebb Pécsett található. Családi napközit működtet Bakonyán a Pécs és Környéke
Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat maximum 7 fő
gyermekkel.

e) gyermekvédelem
A Gyermekjóléti Szolgálat szerint a jelzőrendszer megújulásra szorul, ezt intézkedés keretében szeretnénk
megtenni. A Szolgálat szorosan együttműködik az önkormányzattal. Minden évben jelentést készít és
felhívja a figyelmet a változásokra. Az önkormányzattal közösen tervet készítenek a problémák
megoldására.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gondozottjainak száma 2018-ban:
ellátási
forma alapellátásban gondozott
összesen
Együttműködési megállapodás - felnőtt
5
Együttműködési megállapodás - gyermek
9
Együttműködési megállapodás - összesen
14
Tanácsadás – felnőtt
6
Tanácsadás- gyermek
5
Tanácsadás - összesen
11
Egyszeri ügyek
4

védelembe vétel mellett gondozott
0
0
0
0
0
0
0

5
9
14
6
5
11
4

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Legközelebb Pécsett találhatóak ilyen szolgáltatások, intézmények.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen minden sportolási és szabadidős tevékenység ingyenes. Falunapon, sportversenyeken
vehetnek részt az érdeklődők. A sportpályát bárki használhatja, ingyen. Farsangi mulatságon februárban
vehetnek részt a helyiek. Márciusban Bakonya kupa sakkverseny van a hagyomány szerint. Májusban van a
hagyományos Bányász majális. Júniusban gyermek és falunap. Minden év szeptemberében Bányász nap és
szüreti felvonulás várja az érdeklődőket.
A gyermekek decemberben Mikulás ünnepségen, karácsony előtt kreatív foglalkozáson vehetnek
részt,melybe az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársa is rendszeresen
bekapcsolódik saját ötletekkel és alapanyaggal.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nincs információnk hátrányos megkülönböztetésről vagy az egyenlő bánásmód megsértéséről a
településen.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
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A Kővágószőlősi Általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek kedvezményesen vehetnek részt
művészeti alapoktatásban és az összes olyan juttatás, amelyben az iskola tanulói kedvezményesen részt
vehetnek a bakonyai gyermekeket is érinti.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A Kővágószőlősi Általános Iskolába járó gyermekek közül GYVT alapján támogatásban 11 fő részesül. 2 Fő
HHH besorolásban szerepel. A Kővágószőlősi Óvodában 4 gyermek GYVT alapján támogatásban részesül.
Kedvezményes vagy ingyenes étkezési támogatásban részesülnek. A halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Szolgálat, a Védőnői szolgálat keretében kanak
segítséget. Az általános iskolába járók az általános iskola keretében kapnak segítséget és a Kővágószőlősi
Általános Iskola IPR munkatervében leírtak alapján kapnak segítséget.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Nincs iskola a településen. A Kővágószőlősi Általános Iskola tanulói az iskola tanterve és IPR munkaterve
alapján részesülnek a szolgáltatásokból.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs tudomásunk sem megkülönböztetésről, sem elkülönítésről az oktatás, képzés területén.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Nem rendelkezik az önkormányzat ilyen adatokkal, mivel helyben nem folytatnak oktatást, képzést.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincsenek hátránykompenzáló szolgáltatások.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nincs ifjúsági klub, a fiataloknak nincs-vagy csak
alkalomszerűen- szervezett program
A kisebb gyerekeknek nincs hol játszani

Közművelődési szakember alkalmazása

A meglévő játszótér felújításra szorul
Igény lenne szervezett játszóházra, akár
alkalomszerűen
A délutánonként, és főleg a nyári időszakra nincs
felügyelete a gyereknek

Játszótér kialakítása a volt óvoda udvarban,
játékokkal (0-3 éves korig)
A régi játékok felújítása, új játékok beszerzése
Közművelődési szakember alkalmazása
Napközis tábor szervezése nyáron, és időszakosan
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Az állandó népesség táblázatból kitűnik, hogy az országos átlagtól eltérően a településen összességében
csaknem megegyezik a nők és férfiak aránya. Eltérés a 18-59 éves korosztályban van a férfiak javára.

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Férfiak

Nők

188
n.a.
31
4
120
12
22

184
n.a.
36
6
102
15
31

Összesen
(TS 0301)
372
14
67
10
222
27
53

Férfiak
(TS 0303)
50,54%

Nők
(TS 0304)
49,46%
3,69%

8,33%
1,08%
32,26%
3,23%
n.a.

9,68%
1,61%
27,42%
4,03%
n.a.

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
•
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog
tekintetében.
•
a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
•
a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
•
a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A munkanélküli nők aránya 2012 óta jelentősen csökkent.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
134
127
2013
137
122
2014
136
120
2015
136
124
2016
136
123
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
16
11
11
11
8
8

Nők
(TS 0802)
16
12
15
14
14
9

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nincs ilyen program a településen, de intézkedés keretében a munkanélküli nők helyzetén szeretnénk
javítani.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nincs arról információnk, hogy milyen alacsony iskolai végzettségűek aránya a munkanélküli nők között.
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

%
2001
91,6%
2011
92,5%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Nő (TS 1602)

Férfi

Nő

%
81,5%
92,6%

%
8,4%
7,5%

%
18,5%
7,4%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
Általános iskolai
8 általánosnál magasabb iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
32
0,25
0,8%
13
40,6%
18,75
58,6%
2013
23
1,25
5,5%
9,75
42,9%
11,75
51,6%
2014
27
1,25
4,7%
12,25
46,2%
13
49,1%
2015
24
0,5
2,1%
14
58,3%
9,5
39,6%
2016
21
1
4,7%
10
47,1%
10,25
48,2%
2017
17
1
5,9%
7
41,2%
9
52,9%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nem tudunk ilyen esetről.
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.)
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Év

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
szempontból felvett
Nem
gyerekek száma
Önkormányzati
Bölcsődébe beírt
önkormányzati
(munkanélküli szülő,
bölcsődék száma gyermekek száma
bölcsődék száma
veszélyeztetett
(TS 4801)
(TS 4701)
(munkahelyi,
gyermek, nappali
magán stb.)
tagozaton tanuló
szülő)

2012

0

0

2013

0

0

2014

0

1

2015

0

1

2016

0

1

2017

0

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
A településen családi bölcsőde működik, max. 7 fővel. Legközelebbi iskola és óvoda Kővágószőlősön van,
ahová a bakonyai gyermekek nagy része jár. Bölcsőde legközelebb a megyeszékhelyen Pécsett található,
ahová csak pécsi lakcímmel rendelkező családokat vesznek fel.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Megfigyelhető, hogy a 0-3 év közötti gyermekek száma az utóbbi öt évben csökkent. A gyermekgondozás
területén főállású védőnő dolgozik, közalkalmazottként és Bakonya, Kővágószőlős, Cserkút is a területéhez
tartozik. A táblázatban szereplő átlagos gyermeklétszám Kővágószőlős, Cserkút, Bakonya területére
vonatkozik.

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012

1

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

11
181
174
173
180
163
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nincs információnk családon belüli erőszakról a településen.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Nincs a településen krízishelyzetben igénybe vehető intézmény. Legközelebb a megyeszékhelyen Pécsett
található anyaotthon, családok átmeneti otthona.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az önkormányzat képviselő-testületében 1 nő kapott helyet az önkormányzati választásokon. A Roma
nemzetiségi Önkormányzatban 2 nő kapott helyet az önkormányzati választásokon.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szerint szükség lenne felvilágosító programokra, mert a
tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatal nők közül sok a nem kívánt terhesség, sok a túl fiatalon gyermeket
szülő nő. Ez problémát jelenthet az anyának, a gyermeknek. Az idősebb nők helyzete, esélyegyenlőségi
szempontból nem tartozik a veszélyeztetettek közé.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nehéz a bejárás Pécsre, a buszközlekedés és a
távolság miatt
Nincs a környéken munka (részmunka)
Az aktív korú nők erősek, ha munkába állhatnak
gyakorta a férjeikkel, időnként azok helyett is
dolgoznak. A háztartás és az egyéb feladatok

Falubusz megléte segítség lehet.
Helyi foglalkoztatás keresése
Női csoportok létrehozása, ahol a nők kibeszélhetik
nehézségeiket, megélhetik kreativitásukat és
segítséget kaphatnak szülői szerepeik
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mellett ez komoly kihívást jelent a nők számára

támogatásában. (közművelődési szakember
bevonásával)

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A táblázatból kiderül, hogy a 60 év feletti lakosság az állandó népesség 20 %-át teszik ki, tehát minden
ötödik ember 60 év fölötti.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)

Férfiak

Nők

188
n.a.
31
4
120
12
22

184
n.a.
36
6
102
15
31

Összesen
(TS 0301)
372
14
67
10
222
27
53

Férfiak
(TS 0303)
50,54%

Nők
(TS 0304)
49,46%
3,69%

8,33%
1,08%
32,26%
3,23%
n.a.

9,68%
1,61%
27,42%
4,03%
n.a.

Annak ellenére, hogy az öregedési index diagramja emelkedést mutat, tehát a település elöregszik, az index
azonban 100 alatt van a településszerkezet még mindig fiatalosnak mondható. Az is kiderül, hogy a 65 évnél
idősebbek száma stagnál.

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2012

52

59

88,14%

2013
55
2014
54
2015
51
2016
53
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

58
65
66
67
n.a.

94,83%
83,08%
77,27%
79,10%
n.a.
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A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések
irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
1.
saját jogú; és
2.
hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
1.
az öregségi nyugdíj,
2.
a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1.
az özvegyi nyugdíj;
2.
az árvaellátás;
3.
a szülői nyugdíj;
4.
a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5.
özvegyi járadék.
Időskorúak járadéka:
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja
meg.

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2012
48
60
108
2013
46
55
101
2014
44
49
93
2015
39
53
92
2016
36
52
88
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma
(fő) (TS 5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Bakonya település is „bányász település” volt. Többnyire jobb anyagi körülmények között éltek akkor a
családok az átlagnál. Jelenleg sem a legrosszabb anyagi körülmények között élnek az emberek,
természetesen a válság, a munkanélküliség Bakonyát sem kerülte el. Bakonyán a Pécs és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat időskorúak nappali
ellátása keretében Idősek Klubját tart fenn és működtet.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Nem tudunk idősek foglalkoztatásáról a településen. Vannak, akik idénymunkával egészítik ki nyugdíjukat. A
település 1993-ig bányász településnek számított. Az uránbánya volt a legfőbb megélhetési forrás a
településen. A nyugdíjasok nagy része is ott dolgozott. A bányász nyugdíjak nem tartoznak az alacsony
nyugdíjak kategóriájába.
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
32
2012
23
2013
27
2014
24
2015
21
2016
17
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti regisztrált
Tartós
munkanélküliek száma munkanélküliek
(TS 1010 és TS 1011)
száma
Fő
2
1
2
5
3
4

%
6%
3%
6%
20%
13%
24%

Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Nincsenek ilyen programok a településen. Intézkedés keretében lehetőséget szeretnénk teremteni, hogy az
idősek használhassák az internet adta kommunikációs lehetőségeket. Számítógép-kezelési és internetezési
ismeretek elsajátításához szeretnénk programokat biztosítani. Ha nem is elsősorban a képzésükre, sokkal
inkább a közösség kialakítására, fenntartására jeleztek igényt a lakosok. Az idősek, elmondásuk szerint
szívesen járnának össze valamilyen rendszerességgel szervezett program keretében.
Az idősebb korosztályból többen is használják a helyi könyvtárat, gyakorta kölcsönöznek ki ismeretterjesztő
könyveket, regényeket.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem tudunk hátrányos megkülönböztetésről az időseket érintően a foglalkoztatás területén.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A táblázatból látható, hogy a településen 2009 óta részesülnek az idősek nappali ellátásban, azóta is azonos
létszámmal.
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fő
52
55
54
51
53
n.a.

Fő
5
5
4
4
29
n.a.

%
9,62%
9,09%
7,41%
7,84%
54,72%
n.a.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Minden kulturális programon, ami a településen van, az idősek ingyen hozzáférhetnek.
A programok helyszínei megközelíthetőek akár bottal, vagy tolókocsival is. Többnyire a rokonok,
szomszédok is segítenek, ha arra szükség van.
c) idősek informatikai jártassága
Nincs információnk, de alapvetően az idősebbek jártassága nem megfelelő. Sokan kimaradnak az internet
adta ingyenes vagy kedvező kommunikációs lehetőségekből, alapvető tudás hiányában. Intézkedés
keretében szeretnénk ezen változtatni.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A település több programja, illetve programjainak egyes részei kimondottan az időseknek szólnak. Ilyenek:
Bakonya sakkverseny, Bányász majális, Bányász nap, Szüreti felvonulás.
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6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
intézmények
Év
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
2012
1
1 148
0
2013
1
948
0
2014
1
948
0
2015
1
948
0
2016
1
948
0
2017
1
948
0
Forrás: TEIR

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
1
1
1
1
1
1

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Sok idős él egyedül, elszigetelten. Néhány idős
számára a ház körüli teendők (fűnyírás, tűzifa
felaprítás, behordás) rokonok, vagy egyéb segítség
hiányában csak külön piaci alapú megbízás
keretében oldható meg. Emiatt jövedelmük egy
tetemes részét kell bizonyos időnként ilyen
kiadásokra fordítaniuk.
Közösség kialakítására, fenntartására jeleztek igényt
a lakosok. Az idősek, elmondásuk szerint szívesen
járnának össze valamilyen rendszerességgel
szervezett program keretében.

Falugondnok alkalmazása, falubusszal
Segítséget jelenthetne számukra, ha a
közfoglalkoztatott munkatársak időnként ilyen
tevékenységet is végezhetnének. Az önkéntesség itt
nagy szerepet kaphat!

Fontos lenne az időseket is bevonni valamilyen
közösségi tevékenységbe, amelyben jól érezhetik
magukat és hasznos feladatot is elláthatnak
eközben.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Nincs információnk a fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségeiről a településen.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen nem tudunk hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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Nincsenek ilyen intézmények a településen.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Nincs adatunk a megváltozott munkaképességű személyek ellátásban történő részesüléséről.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma szociális ellátásaiban részesülők száma - Összesen
Férfiak (TS 6201)
Nők (TS 6301)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

15
14
14
12
11
n.a.

17
15
13
13
14
n.a.

32
29
27
25
25
0

Nincs a településen olyan intézmény, amely nappali ellátást biztosítana fogyatékos személyek számára.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek
száma (TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
2014
n.a.
n.a.
n.a.
2015
n.a.
n.a.
n.a.
2016
n.a.
n.a.
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzat tulajdonában levő
akadálymentesítettek.

intézmények,

községháza, művelődési

ház, középületek,

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A település futballpálya, akadálymentesen megközelíthető, a művelődési ház akadálymentesített.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nincs információnk a munkahelyek akadálymentesítéséről.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A település járdái és a park akadálymentesnek mondható.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.)
Nincs fogyatékkal élő nappali intézménye a településen. Pécsett elérhető két szolgáltatás is segítheti a
fogyatékkal élőket. Egyrészt az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 számú kiemelt projekt „A foglalkoztatási
rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” címmel, amelynek keretében három munkatárs tart
rendszeres ügyeletet három telephelyünkön (Kertvárosi- Uránvárosi- és Meszesi Szakmai Egységünkben).
Ezen kívül a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett
MONTÁZS Projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2-VEKOP-16-00001 számú projekt, amelyben két
munkatárs várja Kistérségi Szakmai Egységünk telephelyén belül kialakított irodájukban az ügyfeleket.
Mindkét projekt esetében szükség és igény esetén ki is mennek a munkatársak
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nincs információ hátránykompenzáló juttatásokról, szolgáltatásokról.

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

fejlesztési lehetőségek

A kultúrház belső tere nehezen bejárható, a
mosdókhoz csak lépcsőn lehet feljutni

Az akadálymentesítés segítség lenne, nem csak a
fogyatékkal élőknek, hanem az időseknek is.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Az alábbi intézmények és civil szervezetek vesznek részt a társadalmi felelősségvállalásban:
- Bakonya Község Önkormányzata
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bakonya
- Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat
Civil szervezetek:
- Bakonya SE, Elnök: Vörös Szabolcs.
- Polgárőr Egyesület, Elnök: Galambos János
- Nyugdíjas Baráti kör, Elnök: Horváth János
- BÖBE- Bakonyai Öreg Bányászok Egyesülete, Elnök: Szabó Barnabás. Valaha volt bányászok
egyesülete, igyekeznek megőrizni a bányász hagyományokat, megemlékeznek bányász múltjukról.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A nemzetiségi Önkormányzat mindenben partnere a település Önkormányzatnak. (Roma nemzetiségi
Önkormányzat: Elnök: Kelemen Zoltánné, Képviselők: Bárdos György, Bárdos Györgyné,) A nemzetiségi
önkormányzat minden rendezvényen képviselteti magát. A civil szervezetekben sok a nemzetiségi, részt
vesznek a település életében. Példásnak mondható a településen élő nemzetiség és a lakosság kapcsolata.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
- Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, a Társulás,
1996- óta szolgáltat-tájékoztat, a nagyaktivitású radioaktív hulladéklerakóval kapcsolatos
kutatásokról. Az 1996-ban alakult Társulás, hat településsel kezdte meg működését a kutatásokban
érintett települési környezetben. (Bakonya, Boda, Cserkút, Hetvehely, Kővágószőlős,
Kővágótöttös). 2003-ban a kutatási terület növelése miatt a társulás három új taggal, Cserdi,
Helesfa, Bükkösd, településekkel bővült.
- 2013. január 1-től megalakult a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal a cserkúti körjegyzőség
és kővágószőlősi polgármesteri hivatal dolgozóiból. A hivatal működtetése állami normatívából
történik, erre az önkormányzatoknak nem kell többletforrást biztosítani. A közös hivatal Bakonya,
Cserkút és Kővágószőlős közigazgatási területén lát el hatósági feladatokat és az önkormányzat
által meghatározott munkát.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan segíti a célcsoportját, programok szervezésével. Több éven
keresztül szervezett Roma Nap nevű programot. Szoros kapcsolatot tart fent a Színes Gyöngyök Egyesület
(Színes Gyöngyök Egyesület célja: „a Színes Gyöngyök Egyesület a roma kultúra értékeinek társadalmi
elfogadásáért és a romák esélyegyenlőségéért dolgozik.”) A legkülönbözőbb területeken próbálja segíteni a
nemzetiségi lakosságot az önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A helyi civil szervezetek rendezvényein mindenki részt vehet kivétel nélkül. A Nyugdíjas Baráti Kör
kimondottan az időseknek is szervez rendezvényeket. Minden évben van gyermek Nap, amelyet közösen
szerveznek az civilek, az Önkormányzat, Nemzetiségi Önkormányzat. A nemzetiségi Önkormányzat Roma
Napot is szervezett az utóbbi években. A nőnapot szintén közösen ünneplik a szervezetek.
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás minden települési
rendezvényen képviselteti magát, anyagi támogatást nyújt a rendezvényekhez, támogatja a civil
szervezeteket, támogatást nyújt a helyi újság kiadásához.
A helyi vállalkozók minden esetben segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló civileknek,
magánszemélyeknek, ha rendezvények támogatásáról van szó.
A helyi for-profit szereplők elsősorban anyagi támogatást nyújtanak, amivel segítik, az esélyegyenlőségi
feladtok ellátását.

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
Bevont Intézmények:
- Bakonya Község Önkormányzata
- Nemzetiségi Önkormányzat Bakonya
- Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Adatokat szolgáltatott:
- Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi tagintézménye
- Kővágószőlősi Óvoda és konyha
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A HEP végrehajtását és időszakos állapotát folyamatosan kommunikáljuk a település honlapján.
Észrevételeiket ott és az Önkormányzatnál is megtehetik az érintettek. Két év múlva 2020 májusában, az
esélyegyenlőség napján HEP fórumot szervezünk, ahol felülvizsgáljuk az eltelt időszakban történt
változásokat, a HEP-et.
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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
-

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Nők

Képzéshez,
munkához
való
hozzáférésük
korlátozott,
Szocializációjuk
és
kulturális,
társadalmi közegük miatt nehezebb a
kitörés számukra.
- Nincs a településen falugondnok,
aki segíthetne a
problémák
felismerésében, feltárásában
- A kisebb gyerekeknek nincs hol
játszani
- A meglévő játszótér felújításra
szorul
- Igény lenne szervezett játszóházra,
akár
alkalomszerűen,
akár
rendszeresen
- Délutánonként, és főleg a nyári
időszakra nincs felügyelete a
gyereknek
- Sok idős él egyedül, elszigetelten.
Néhány idős számára a ház körüli
teendők (fűnyírás, tűzifa felaprítás,
behordás) rokonok, vagy egyéb
segítség hiányában csak külön piaci
alapú megbízás keretében oldható
meg. Emiatt jövedelmük egy
tetemes részét kell bizonyos
időnként
ilyen
kiadásokra
fordítaniuk.
- Közösség
kialakítására,
fenntartására jeleztek igényt a
lakosok. Az idősek, elmondásuk
szerint szívesen járnának össze
valamilyen
rendszerességgel
szervezett program keretében.
- Nehéz a bejárás Pécsre, a
buszközlekedés miatt
- Nincs
a
környéken
munka
(részmunka)
- Az aktív korú nők erősek, ha

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
- Álláskeresési
tréning
és
elhelyezkedést segítő program
létrehozása. Célzottabb képzés
segítség lehet.
- Erőforrásiak feltárása, és jobb
kihasználása
- A
falugondnoki
szolgálat
beindításához szükséges feltételek
megteremtése
- Játszótér kialakítása a volt óvoda
udvarban, játékokkal (0-3 éves
korig)
- A régi játékok felújítása, új játékok
beszerzése
- Közművelődési
szakember
alkalmazása
- Napközis tábor szervezése nyáron,
és
időszakosan,
szakember
bevonásával

- Segítséget jelenthetne számukra,
ha
a
közfoglalkoztatott
munkatársak
időnként
ilyen
tevékenységet is végezhetnének.
Az önkéntesség itt nagy szerepet
kaphat!
- Fontos lenne az időseket is bevonni
valamilyen
közösségi
tevékenységbe, amelyben jól
érezhetik magukat és hasznos
feladatot is elláthatnak eközben.

- Falubusz
megléte
segítséget
jelenthetne.
- Helyi foglalkoztatás keresése (akár
a helyi szövetkezet támogatásával)
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munkába állhatnak gyakorta a
férjeikkel, időnként azok helyett is
dolgoznak. A háztartás és az egyéb
feladatok mellett ez komoly
kihívást jelent a nők számára.

Fogyatékkal
élők

- A kultúrház belső tere nehezen
bejárható, a mosdókhoz csak
lépcsőn lehet feljutni.

- - Női csoportok létrehozása, ahol a
nők kibeszélhetik nehézségeiket,
megélhetik kreativitásukat és
segítséget
kaphatnak
szülői
szerepeik
támogatásában.
(közművelődési
szakember
bevonásával)
- Az akadálymentesítés segítség
lenne, nem csak a fogyatékkal
élőknek, hanem az időseknek is.

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő bánásmódban részesülnek.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők nem maradnak az út szélén.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek jólétét, esélyeinek növelését a boldogabb élethez.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek életkörülményeire.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőséget.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életének megkönnyítésére.
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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

Intézkedés
sorszáma

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma
dokumentumokkal
megnevezése

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) (humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Álláskeresési
tréning és
elhelyezkedést
segítő program
létrehozása

Falugondnok
alkalmazása

Képzéshez,
munkához való
hozzáférésük
korlátozott.
Szocializációjuk
és kulturális,
társadalmi
közegük miatt
nehezebb a
kitörés számukra.

A 2013-2018-ig
Munkanélküliek
érvényben lévő
számának tényleges
HEP alapján már
és tartós
elkezdődtek a
csökkenése,
rendszeresen
jövedelmi helyzetük
álláskeresési
javítása.
tréningek.

Legyen a
településen egy
A lakosságnak
falugondnok, aki
szüksége van a
értesíthető a
falugondnoki
problémákról, aki
szolgálatra, érzik
segítséget tud
ennek hiányát.
nyújtani a
lakosoknak.

A már működő
jelzőrendszer.

Erőforrások
feltárása, hogy ki,
milyen
tapasztalattal,
képességgel
rendelkezik,
esetleges piaci
Polgármester
helyzetbe hozás.
Álláskeresési
technikák,
önéletrajz írás,
interjúztatással
kapcsolatos
tanácsok átadása.
Falugondnoki
szolgálat
lehetőségének
megoldása. Egy
személy
alkalmazása, akit a
lakosság elér, aki
értesíthető a
problémákról, aki
Polgármester
segítséget nyújt a
településen, illetve
a lakosság
körében felmerülő
problémák
felismerésében,
feltárásában.

2024.08.12.

Külső szakemberek
Csökkenő
felkeresése, akiket
munkanélküliség,
pályázati forrásból
15%-al
lehet finanszírozni,
csökkenjen a
illetékes szervekkel
munkanélküliek
való
száma, társadalmi
kapcsolatfelvétel,
elismerés
pl. Munkaügyi
növekedése.
Központ.

2024.08.12.

Pontosabb
adatok,
problémák
rövidebb időn
belüli feltárása és
megoldása,
szorosabb
együttműködés a
lakosság és az
Önkormányzat
között.

Megfelelő
finanszírozási
forma esetén
fenntartható.

Csak pályázati
A pénzügyi
forrásból
erőforrás pályázat
finanszírozható a
útján érhető el, egy
falugondnok
fő alkalmazása.
munkabére.
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A

Intézkedés
sorszáma

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma
dokumentumokkal
megnevezése

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) (humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

3

Új játszótér
kialakítása

A kisebb (0-3
éves)
gyerekeknek
Biztonságos,
nincs biztonságos
korosztálynak
játszótere,a
megfelelő játszótér
meglévő játszótér
kialakítása.
nem ennek a
korosztálynak
való.

Bakonya község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
16/2007. (III.19.)
rendelete A HELYI
ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATRÓL

Bakonya község
Önkormányzata
A meglévő játszótér KépviselőA meglévő
felújítása,
testületének
Játszótér felújítása játszótér
biztonságossá és
16/2007. (III.19.)
felújításra szorul.
esztétikussá tétele. rendelete A HELYI
ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATRÓL
Iskolaidőn kívül,
de főleg a nyári
szünetben nincs Az iskolán kívül
töltött időt a
lehetőség a
Községen belül a gyerekek felügyelet
alatt töltsék, ne
gyerekeket
Nyári, illetve
csellengjenek az
szervezett és
délutáni programok rendszeres
utcán, hanem
szervezése
szervezett helyen
programokra
vinni, sokaknak legyenek. Idejüket
nem biztosított a hasznosan töltsék,
felnőtt felügyelet
felügyelete.
alatt.

Játszótér
terveztetése és
kiépítése,
elsősorban a 0-3
éves korosztály
számára.

Polgármester

A meglévő
játszótér felújítása
pályázati
forrásból,
Polgármester
szabványnak
megfelelő, új
játékok
beszerzése.

Az iskolai szünetek
alatt, főleg a nyári
szünetben, illetve
az iskola utáni
délutáni
időszakban, míg a Polgármester
szülők dolgoznak,
a gyerekeknek
rendszeres
programok
biztosítása.

2021.12.31.

0-3 éves
korosztály
számára
biztonságos,
elkerített, új
játszótér
kialakítása, a
korosztálynak
megfelelő
játékokkal.

A pénzügyi
erőforrás
pályázatból
biztosítható, a
humán erőforrás a
vállalkozóval
szerződésben
rögzítetteken felül
önkéntesek
bevonásával is
biztosítható,
közösségi
munkával.

A megvalósítás
pályázati
forrásból
valósítható meg,
utána önerőből
fenntartható.

2021.12.31.

Rendezett,
biztonságos,
esztétikus
Pályázati forrás és
környezet,
önkéntesek
nagyobb
bevonása.
látogatottság,
közösségépítő
szerep betöltése.

A megvalósítás
pályázati
forrásból
valósítható meg,
utána önerőből
fenntartható.

2024.08.12.

Kevesebb
csellengő gyerek
az utcán, több,
számukra vonzó
program,
foglalkozás.

Csak pályázati
forrásból
tartható fent a
szakember is, és
a programok is.

Pályázati forrásból
biztosított pénzügyi
erőforrás, és egy
közművelődési
szakember
alkalmazása.
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A

Intézkedés
sorszáma

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma
dokumentumokkal
megnevezése

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) (humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

III. A nők esélyegyenlősége

1

Falubusz
beszerzése

Nehéz a bejárás
Pécsre a
buszközlekedés
miatt, emiatt a
Községben élő
nők nem, vagy
nehezen tudnak
munkát vállalni
Pécsen. Ha
vállalnak is,
gyermeküket is
Pécsre kell
járatniuk
óvodába,
iskolába.

2

Nincs, vagy csak
Helyi foglalkoztatás nagyon kevés a
keresése
környéken a
munkalehetőség.

3

Női csoportok
létrehozása

Az aktív korú nők
gyakran túl sokat
dolgoznak. Ez a
háztartás

Javuló közlekedési
lehetőségek,
könnyebb
elhelyezkedés,
könnyebb
ügyintézés.

Falugondnok
alkalmazása.

Falubusz
vásárlása.

polgármester

Bakonya Község
Önkormányzat
Képviselő
testületének
4/2016. (II. 19.)
önkormányzati
Környékbeli
rendelete a helyi vállalkozók,
Csökkenő
önszerveződő
vállalkozások
munkanélküliség a közösségekkel,
megkeresése,
polgármester
nők körében.
helyi egyházakkal, motiválása
helyi nemzetiségi helybeliek
önkormányzatokkal foglalkoztatására.
való
együttműködésről,
a pénzügyi
támogatás
rendjéről
Létrejöjjön egy
Rendszeres
közösség, ahol a nők
összejövetelek,
polgármester
biztonságos keretek
programok
között kibeszélhetik
szervezése.

2024.08.12.

Pénzügyi erőforrás
Csak pályázati
és egy fő
Falubusz megléte.
forrásból
falugondnok
tartható fent.
alkalmazása.

2024.08.12.

Kevesebb
álláskereső nő.

Szociális
szövetkezet
létrehozása.

A
pályázatfigyelés
és a helyi
vállalkozókkal
való
kapcsolattartás
önerőből
fenntartható.

2024.08.12.

Erős közösség
kialakulása.

Megfelelő helyszín
megtalálása,
szakemberek
felkeresése.

Szakemberek
bevonása csak
pályázati
forrásból
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A

Intézkedés
sorszáma

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma
dokumentumokkal
megnevezése

vezetése és
egyéb feladatok
mellett komoly
kihívást jelent
számukra.

nehézségeiket,
megélhetik
kreativitásukat,
segítséget
kaphatnak szülői
szerepeik
támogatásában.

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) (humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

Tematikus
programok esetén
szakemberek
bevonásával, pl.
terapeuta,
tanácsadó,
közművelődési
szakember.

valósítható meg,
a csoport
önmagában
fenntartható.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

2

Sok idős él a
Községben
egyedül,
Idősek napi
elszigetelten,
gondjainak segítése
nincs sem
társasága, sem
segítsége.

Nyugdíjasok
aktivizálása

A Község
nyugdíjas korú
tagjai közösség
kialakítására és
fenntartására
jeleztek igényt.

Az idősek
elszigeteltségének
megszüntetése,
életkörülményeik
javítása.

Az idősek
közösségbe
járjanak, figyeljenek
egymásra,
segítséget tudjanak
nyújtani egymásnak
és a közösségnek.

Jelzőrendszer,
falugondok,
falubusz.

Segítségnyújtás az
időseknek, kisebb,
ház körüli munkák
elvégzése,
sétában,
bevásárlásban
segítségnyújtás,
közösség életébe polgármester
bevonás,
közösségi
programokról
tájékoztatás,
azokra való
eljutásban
segítség.

Programok
szervezése, civil
szervezetekkel
polgármester
való
kapcsolatfelvétel.

2024.08.12.

2024.08.12.

Idősek javuló
életkörülménye,
aktívabb idős
emberek.

Önkéntesek
bevonása,
Önerőből
közfoglalkoztatottak fenntartható.
bevonása.

Aktív, tevékeny
közösség
létrejötte.

Közművelődési
szakember
bevonása, civil
szervezetek
együttműködése,
Nyugdíjas Klub
helyszínként való
biztosítása.

Szakember csak
pályázati
erőforrásból
tartható fent, az
önszerveződő
csoport önerőből
is fenntartható.
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A

Intézkedés
sorszáma

B
C
D
A helyzetelemzés
következtetéseiben
A célkitűzés
Az intézkedés címe,
feltárt
Az intézkedéssel elérni összhangja egyéb
megnevezése
esélyegyenlőségi
kívánt cél
stratégiai
probléma
dokumentumokkal
megnevezése

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét szükséges erőforrások eredményeinek
határideje
mérő indikátor(ok) (humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Bakonya község
A kultúrház belső
Önkormányzata
tere nehezen
A kultúrház
KépviselőKultúrház
bejárható, a
akadálymentesítése, testületének
akadálymentesítése mosdók csak
jobb bejárhatóság, 16/2007. (III.19.)
lépcsőn
törvényi megfelelés. rendelete A HELYI
közelíthetők meg.
ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATRÓL

Akadálymentesítés
teljes körű
kivitelezése a
polgármester
tervektől a
megvalósításig.

2024.08.12.

Akadálymentes
kultúrház, ezzel Önerő a
minden középület pályázathoz, egy fő
akadálymentessé pályázatfigyelő.
válik.

Csak pályázati
forrásból
finanszírozható,
de elkészülte
után önerőből is
fenntartható.
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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 képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével 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

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori
polgármester felel.
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
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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.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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