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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, Egyházashollós 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
Egyházashollós Vas megye déli részén közvetlenül a 8-as főút mentén, a Rába folyó völgyében
fekvő település. A megyeszékhelytől (Szombathelytől) 30, Körmendtől és Vasvártól mindössze
10 km-re fekszik. A települést átszeli a 8-as számú főút, emiatt közlekedés-földrajzi helyzete
kifejezetten jónak mondható.
Vas megyében négy Hollós nevű falu alakult ki egymás szomszédságában, ezek közül kettő,
Egyházashollós és Hidashollós - a mai Egyházashollós – 1937-ben egyesült. A régi
Egyházashollós az elnevezését a római katolikus templomnak köszönheti, míg a Hidashollós
falunév egy régi Rába-hídról kapta nevét. Hollós első okleveles említése 1221-ből származik.
1402-1454 között mindkét Hollós a Lévai Cseh családé volt. Ezeket 1447-ben már
Egyházashollós és Hidashollós néven különböztetik meg. Hidashollós vámszedő hely volt, amely
a Lévai csehektől előbb zálogként, majd a monyorókeréki vár tartozékaként az Ellerbach
családhoz került, tőlük a 15. század végén Bakóczi Tanmás vette meg. Az oklevelekben többször
szereplő Hollósiak köznemesek voltak, de róluk azt nem tudni, hogy Hidashollóson is
köznemesek voltak, vagy csak a másik két Hollóson. A törökkort mindkét falu átvészelte. Az
1549-es török összeírásból megtudhatjuk, hogy Egyházashollós a Tarnóczyak, Hidashollós pedig
Litterátus Pál birtoka volt. A török veszélyre való tekintettel 1601-ben állandó helyőrség alakult,
ekkor a templomot is megerősítették. A Bocskai felkelés idején Körmend és Hollós térségben
állomásoztak Németh Gergely csapatai. 1605. július 29-én véres ütközet zajlott le itt a császári
csapatok és a felkelők között. 1697-98-ban Egyházashollós lakossága 193 fő, Hidashollósé pedig
185 fő volt. 1787-ben Egyházashollós a Batthyányi család birtoka volt. Ekkor itt 289-en laktak.
Batthyányi Lajos költségén végezték el a templom nagymérvű felújítási munkáit. Többek között
ekkor került a Szent Annát ábrázoló festmény a főoltárba, ami ma már nem látható. 1913-ben
Egyházashollóst 407-en, Hidashollóst 589-en lakták, az egyesítést megelőző összeírás adatai
szerint Egyházashollóson 475, Hidashollóson 593 lakos élt. Dergenye falu történetéről keveset
tudunk. 1399-ben a gersei Pető család tulajdona volt. Emlékét a határ északi részében a Dergény
helynév őrzi. Régészeti kutatások között Egyházashollósra vonatkozóan nagyon kevés adat
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Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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található. 1878-ban szerepel a Vas megyei halmok lelőhelyei között, de ezek után csak 1962-ben
került sor régészeti kutatásokra, amikor a kavicsbányában római kori sírokat találtak. A római
katolikus templom helyreállításához kapcsolódóan falkutatást majd ásatásokat végeztek. 1987ben a Szombathelyi Múzeum régészeinek terepbejárása 13 új lelőhelyet eredményezett.
A településünknek jelenleg 569 lakója van. Kiépített ivóvíz, gáz és telefonhálózat van.
Valamennyi mobilszolgáltató elérhető a településről. A szennyvízberuházás folyamatban van. A
községben 25 férőhelyes óvoda működik, ahol a 3-7 éves korú gyermekek napközbeni
felügyelete és oktatása folyik. Jelenleg működő könyvtárunk már több évtizede szolgálja
községünk lakosait. Elnevezése, helye többször változott, de ma már végleges helyiséget biztosít
az óvoda épülete. A könyvtár vezetője a volt iskola igazgatója. Heti két alkalommal a helyi
igényeknek megfelelően tart nyitva. A könyvtárat nyitvatartási idő alatt leginkább az iskoláskorú
gyermekek látogatják, de az idősebb korosztály is megfordul itt. Egyházashollóson általános
iskola nincs, a tanulók Körmendre vagy Egyházasrádócra járnak iskolába.
Háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat is működik.
Két civil szervezet található: a Vöröskereszt helyi szervezete és a Polgárőr Egyesület. A civil
szervezetek szerepet vállalnak a helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A település turisztikai vonzerői:
•

Árpád-kori eredetű római katolikus templom

•

Harangláb

•

I. világháborús emlékmű
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Szabadidő-eltöltési lehetőségek:
•

A települést délről a Rába folyó övezi, amely a kedvező évszakokban a meglehetősen
intenzív vízi turizmust szolgálja, s ennek keretében a túrázók rövid pihenőt tarthatnak a
településen.

•

A községben kialakított sportpálya van, amely versenyszerű és szabadidős rendezvények
megtartására is lehetőséget biztosít.

1. számú táblázat - Lakónépesség
száma az év végén

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fő

Változás

565
547
548
545
534
564

97%
100%
99%
98%
106%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

%

nők
286

férfiak
283

összesen
569

nők
50%

férfiak
50%

40
7
177
17
55

31
13
188
13
38

71
20
365
30
93

56%
35%
48%
57%
59%

44%
65%
52%
43%
41%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, 2012. év
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3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
2008
2009
2010
2011
2012

Nincs adat
95
97
93
93
86

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
Nincs adat
77
76
73
71
68

Öregedési
index (%)
123,4%
127,6%
127,4%
131,0%
126,5%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Egyházashollós lakosságának változását, korösszetételét, öregedési indexét az alábbi táblázatok
mutatják. 2007. évre visszatekintve kismértékű csökkenés tapasztalható a lakónépesség számát
illetően az évek során, de 2012. évben már növekedés látszik, a lakónépesség száma megközelíti a
2007. évet. A lakosság korösszetételét illetően kismértékben csökkent a 65 év feletti állandó
lakosok száma, és a 0 és 14 éves korú állandó lakosok száma is csökkenő tendenciát mutat. Az
öregedési index 123,4 százalékról 126,5 százalékra emelkedett, amiből arra lehet következtetni,
hogy a település lakossága öregszik.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
elvándorlás
odavándorlás
2008
4
12
2009
9
3
2010
9
10
2011
3
5
2012
Nincs adat
Nincs adat

egyenleg
-8
6
-1
-2

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

.
Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
8
6
4
2
0
-2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-4
-6
-8
-10

A belföldi vándorlást tükrözi az alábbi táblázat, mely szerint 2008. és 2009. években jelentős
volt az idevándorlások és az elvándorlások száma is. 2008. évben az elvándorlások száma
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jóval meghaladta az idevándorlások számát, 2009-ben azonban magasabb volt a beköltözők,
mint az elköltözők száma. Összességében megállapítható, hogy egy év kivételével magasabb
volt az elvándorlások száma, mint a beköltözőké. Ez annak tudható be, hogy a településen
nincsen munkalehetőség, és így a fiatalok egy része a városba költözik munkalehetőség
reményében.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések
halálozások száma
száma
2008
4
6
2009
6
6
2010
3
8
2011
3
9
2012
4
9

természetes
szaporodás (fő)
-2
0
-5
-6
-5

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

természetes szaporodás (fő)
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

A természetes szaporodás területén megállapítható, hogy az élve születések száma évről-évre
csökken, míg a halálozások száma nő. Ebből arra lehet következtetni, hogy a település
lakossága öregszik.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Esélyegyenlőségben mindenkinek
egyforma esélye kell, legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra –
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, gyermek vagy felnőtt, egészséges vagy
fogyatékossággal él, hogy milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség
érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú
érdeke, hiszen növeli a település versenyképességét. Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb
esetben nem jár többletköltséggel, csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet
igényel. Önkormányzatunk az esélyegyenlőség megvalósítását egyik fő feladatának tekinti.
Olyan települést kell létrehozni, amely megalapozza a település élhetőségének, lakosai
életminőségének javítását, a fiatalok számára a település vonzóbbá tételét.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Egyházashollós 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.
• köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében
együttműködik
• az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
További célok:
1. A hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos
helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése.
2. Gazdasági területen a minimális forráshoz való feltételek biztosítása.
3. A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a
különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
4. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási,
az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat.

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,
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ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
A Program kiemelt figyelmet szentel a közszolgáltatások minél jobb elérhetőségére, ezzel
segítve a lakosság egyes jogainak minél jobb érvényesülését.

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.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Egyházashollóson nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és
romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás. A képviselőtestület a rendeleteit folyamatosan vizsgálja, és e tevékenysége során figyelembe veszi az
esélyegyenlőségi szempontokat is.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/1998 (IV.21.) számú
rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról.
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2008.(VIII.14.) számú
rendelete a szociális ellátásokról.
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2007.(II.15.) számú
rendelete a Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól.
A rendeletek célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az
önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő,
pénzben és természetben biztosított szociális ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit, valamint a Gyvt-ben is
szabályozott, a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának forrásait, feltételeit,
mértékét, valamint igénybevételük rendjét.
Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2005. (XII.23.) számú
rendelete a Helyi építési szabályzatról. A rendelet célja, hogy biztosítsa Egyházashollós
község fejlődését, kijelölve a mezőgazdasági, ipari és lakó övezeteket.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Egyházashollós a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás tagja, amely Vas
megye nyugati részén helyezkedik el. Területe 590 km2, ezzel Vas megye második
legnagyobb kistérségének számít. A Körmendi Kistérségi Társulás 2005. május 10-én jött
létre 25 település részvételével. A térség nyugatról Ausztriával határos, északon a
Szombathelyi, keleten a Vasvári, délen a Zalaegerszegi és az Őriszentpéteri, délnyugaton
pedig a Szentgotthárdi Kistérség a szomszédja. A kistérség központja Körmend. A Társulás
által ellátott feladat és hatáskörök a szociális és gyermekvédelmi feladat ellátása.
Az önkormányzat tagja a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó
Társulásnak is, amely a jogszabályi változások miatt már csak az óvodai nevelés, ellátás,
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési ellátása, bölcsődei ellátás feladatait látja
el.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapjául szolgált adatokat a TEIR adatbázisából, a KSH-ból valamint a
helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Több adat hiányzik, így a 2012. évi adatok egy
része is.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen
elsősorban azt a jelenséget értjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje
alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kitörjenek.
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő
személy ellátatlanságból eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőségi probléma
nincs. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk
okán is a szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból
hátrányos helyzetben élőkre az önkormányzat a feladatellátása során ne figyelne. A
településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben, nyomorban élő család
jelenleg nincs. A munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek csökkenése a szerény
körülmények között élő emberek, családok lecsúszásához vezethet.
Településünkön roma származású lakos nem él, ezért a cigányság szegregációja, illetve
ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Egyházashollóson a munkanélküliség az országos átlaghoz viszonyítva alacsony. Az inaktív
emberek alacsony iskolai végzettségűek, alkoholproblémával küzdenek vagy megváltozott
munkaképességűek. A településen kevés a munkalehetőség, ezért a környező városokban, elsősorban Körmenden, Szombathelyen – vállalnak munkát. Többen mezőgazdasági
tevékenységet végeznek, ez a fő jövedelemforrásuk, de vannak olyan őstermelők, akik a
mezőgazdasági tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként folytatják.
A lakók kevés kivétellel saját tulajdonú ingatlanokban laknak. Néhány családi házban több
generáció is együtt él. Az ingatlanok az ott lakók jövedelmi helyzetétől, a tulajdonosok
igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A településen 220 lakóingatlan van. Az
önkormányzat nyilvántartása szerint 177 db személygépkocsi van a lakosság tulajdonában.
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
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
lakónépesség (fő)
év
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
2008
2009
2010
2011
2012

fő
195
196
196
191
n.a

fő
121
216
216
214
n.a

Fő
316
412
412
405
n.a

fő
9
17
16
11
n.a

%
4,6%
8,7%
8,2%
5,8%
n.a

fő
12
27
18
11
n.a

%
9,9%
12,5%
8,3%
5,1%
n.a

fő
21
44
34
22
n.a

%
6,6%
10,7%
8,3%
5,4%
n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A nyilvántartott álláskeresők száma 21 és 44 fő között mozgott a vizsgált időszakokban.
Kirívóan magas az álláskeresők száma 2009-ben, 44 fő volt, de a következő években már
csökkenés tapasztalható. Megállapíthatjuk, hogy a férfiak körében több az álláskereső, mint a
nőknél.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
2011
nyilvántartott álláskeresők száma
fő
21
44
34
22
összesen
1
2
0
0
fő
20 éves és fiatalabb
%
4,8%
4,5%
0,0%
0,0%
3
7
4
3
fő
21-25 év
% 14,3% 15,9% 11,8% 13,6%
3
2
2
2
fő
26-30 év
% 14,3%
4,5%
5,9%
9,1%
0
4
5
2
fő
31-35 év
%
0,0%
9,1%
14,7%
9,1%
fő
3
4
4
3
36-40 év
% 14,3%
9,1%
11,8% 13,6%
2
3
2
2
fő
41-45 év
%
9,5%
6,8%
5,9%
9,1%
fő
3
4
5
1
46-50 év
% 14,3%
9,1%
14,7%
4,5%
fő
4
13
8
5
51-55 év
% 19,0% 29,5% 23,5% 22,7%
2
5
3
4
fő
56-60 év
%
9,5%
11,4%
8,8%
18,2%
fő
0
0
1
0
61 év felett
%
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%

2012
Nincs
adat

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A regisztrált munkanélküliek korcsoportos bontása, idősoros változása rámutat arra, hogy a
munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik a településen. 2008-ban
volt a legalacsonyabb a munkanélküliek száma, 2009-ben pedig a legmagasabb, azóta csökkenést
mutatnak az adatok. Megállapítható, hogy az országos átlagnál alacsonyabb a munkanélküliek
aránya Egyházashollóson, de a kritikus korosztály, az 50 év feletti munkanélküliek száma itt is
magas, és magas még a pályakezdő fiatal munkanélküliek száma is. A 20 éves és fiatalabb
korosztályra nem jellemző a munkanélküliség, hiszen ők még középiskolában vagy felsőoktatási
intézményben tanulnak.
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és
aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
Fő
fő
%
2008
2009
2010
2011
2012

nő
9
17
16
11
Nincs
adat

férfi
12
27
18
11
Nincs
adat

Összesen
21
44
34
22
Nincs
adat

nő
5
10
7
3
Nincs
adat

férfi
7
18
13
5
Nincs
adat

összesen
12
28
20
8
Nincs
adat

Nő
55,6%
58,8%
43,8%
27,3%
Nincs
adat

férfi
58,3%
66,7%
72,2%
45,5%
Nincs
adat

összesen
57,1%
63,6%
58,8%
36,4%
Nincs
adat

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
180 napnál régebben munkanélküliek aránya
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2008

2009

2010

2011

nők
2012

férfiak
2013

összesen2015
2014

2016

2017

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a regisztrált munkanélküliekhez képest a
tartós munkanélküliek. 2008 -2009 években a regisztrált munkanélküliek majdnem a fele 180
napnál régebbi, tartós munkanélküli volt. 2011 évben pedig a 22 nyilvántartott munkanélküliből
mindössze 8 fő volt a 180 napnál régebben nyilvántartott. Ez részben annak köszönhető, hogy
bekerültek a közfoglalkoztatottak körébe.

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők
18-29 évesek száma
száma
év
nő
férfi
összesen
nő
Férfi
összesen
2008
2009
2010
2011
2012

fő
43
47
41
42
43

fő
40
40
41
42
46

fő
83
87
82
84
89

fő
0
3
3
1
n.a

%
0,0%
6,4%
7,3%
2,4%
n.a

fő
0
0
0
1
n.a

%
0,0%
0,0%
0,0%
2,4%
n.a

fő
0
3
3
2
n.a

%
0,0%
3,4%
3,7%
2,4%
n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a
figyelmet. A pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen kilátástalan, mert helyben kevés
a munkalehetőség. Jobbára nők a pályakezdő álláskeresők. Ennek az az oka, hogy a férfiak
számára több a munkalehetőség a környező falvakban, városokban. Ők könnyebben vállalnak
olyan munkát, ami esetleg nem a szakképzettségüknek megfelelő, hanem pl. nehéz fizika
munka.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
általános iskolai végzettséggel nem
lakosság száma
általános iskolát
rendelkezők 15-x évesek száma
összesen
végzettek száma
év
összese
nő férfi összesen nő férfi
Összesen
nő
férfi
n
fő
489
498

2001
2011

fő
247
246

fő
242
252

fő
425
432

fő
211
223

fő
214
209

fő
64
66

%
fő
%
fő
%
13,1% 36 14,6% 28 11,6%
13,3% 23 9,3% 43 11,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egyházashollóson a 15 éves és idősebb lakosok számához viszonyítva magas az általános
iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma. Ennek az az oka, hogy a település lakossága
elöregedő, magas a 60 éven felüliek száma, és leginkább erre a korosztályra jellemző, hogy nem
rendelkeznek általános iskolai végzettséggel.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

2008
2009
2010
2011

nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
Fő
21
44
34
22

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
0
1
1
1

%
0,0%
2,3%
2,9%
4,5%

8 általános
fő
8
19
11
13

%
38,1%
43,2%
32,4%
59,1%

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség
fő
%
13
61,9%
24
54,5%
22
64,7%
8
36,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A táblázat adataiból kitűnik, hogy 2009. évben a 2008. évhez viszonyítva megduplázódott a
nyilvántartott álláskeresők száma. Ennek oka a munkahelyek megszűnése, létszámleépítések.
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a 8 általános iskolai végzettségű álláskeresők száma
magasabb, mint az általános iskolai végzettség nélkülieké. Ennek oka, hogy a munkahely
megszűnések leginkább a szakmunkásokat érintette.
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot
felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők
száma

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma
év

2009
2010
2011

fő

Fő

%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú
iskolában
középfokú
felnőttoktatás
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
ban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásba
résztvevők
résztvevők
résztvevők
n résztvevők
év
összesen

2009
2010
2011
2012

fő

fő

%

fő

%

fő

%

0
0
0
0

0
0
0
N.a

0
0
0
0

0
0
0
N.a

0
0
0
0

0
0
0
N.a

0
0
0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Felnőtt oktatásban – általános, illetve középfokú oktatásban - egy fő sem vett részt, a
településen nincs felnőttoktatás.
c) közfoglalkoztatás
Az önkormányzat évek óta részt vesz a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási programjában.
A közfoglalkoztatottak száma korlátozott, mivel a helyileg illetékes munkaügyi központban
kell pályázni. Voltak olyan évek, hogy 6-7 fő foglalkoztatására is volt lehetőség, de az elmúlt
évben, és a 2013. évben is csak 3 fő foglalkoztatására kapott támogatást az önkormányzat. A
közfoglalkoztatottak a közterületek tisztántartásában dolgoznak. Az önkormányzat minden
eshetőséget kihasznál annak érdekében, hogy pályázat útján minél több embert tudjon
munkához juttatni ezzel a lehetőséggel is.
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.)
Egyházashollós község Körmendtől 10, Szombathelytől 30 km-re található. Munkát mindkét
városban tudnak vállalni, mivel a buszközlekedés mindkét irányba biztosított. A helyi
vállalkozók/vállalkozások általában helyi munkavállalókat alkalmaznak. Mivel
kisvállalkozásokról van szó, ezért a foglalkoztatottak száma alacsony. A település rendezési
tervében van kijelölt ipari terület, és itt jelenleg egy nagyobb volumenű mezőgazdasági
jellegű beruházás folyik, ahol remélhetőleg több helyi lakos is munkalehetőséghez jut.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A községben nincsenek ilyen programok. Azok a fiatalok, akik a tanulmányaikat befejezték,
és nem tudtak elhelyezkedni a Munkaügyi Kirendeltség – Körmend - által biztosított
képzéseken, továbbképzéseken tudnak részt venni.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A településen nincs felnőtt képző intézmény, illetve szervezet, ezért csak a Munkaügyi
Kirendeltség, vagy a körmendi, szombathelyi középiskolák honlapjairól tudnak
információhoz jutni az érdeklődők. Az önkormányzat csak közfoglalkoztatás keretében tud
korlátozott számban foglalkoztatás biztosítani.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
Egyházashollós Község Önkormányzata nem rendelkezik saját fenntartású intézménnyel, így
az ily módon történő foglalkoztatás nem lehetséges. Roma személy nem él a településen.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A megvizsgált helyi célcsoportok tagjai többször találkoznak a csoportjukra jellemző
általános hátrányos megkülönböztetési formákkal (nem, kor, családi helyzet, egészségi
állapot), amelyhez még hozzájárul a közlekedésből eredő hátrány is.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

ellátások,

aktív

korúak

ellátása,

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti
segélyben részesülők
év
segélyben részesülők fő
lakónépesség száma
%
2008
2009
2010
2011
2012

316
412
412
405
n.a

4
4
6
6
n.a

1,3%
1,0%
1,5%
1,5%
n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A táblázat az aktív korú lakosság számához viszonyítva mutatja az álláskeresési segélyben
részesülők számát.
A 15-64 év év közötti lakónépességhez képest nagyon alacsony a segélyben részesülők
száma.
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
álláskeresési járadékra
nyilvántartott álláskeresők száma
jogosultak
év
fő
fő
%
2008
2009
2010
2011
2012

21
44
34
22
n.a

4
15
12
10
n.a

19,0%
34,1%
35,3%
45,5%
n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresőknek több mint a fele nem jogosult álláskeresési járadékra, mivel
azt valószínűleg már kimerítette, azaz már hosszabb ideje nincs munkája. Az álláskeresési
járadék folyósításának ideje is csökkent, így ez is gondot jelent a munkanélküliek számára
amellett, hogy munkát sem lehet találni.

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek száma
rendszeres szociális
segélyben részesülők
év

2008
2009
2010
2011
2012

Foglalkoztatást
helyettesítő támogatás
(álláskeresési támogatás)

fő

15-64
évesek %ában

fő

6
2
2
2
2

1,09
0,04
0,04
0,04
0,04

6
8
11
7
6

Azoknak a száma,
Azoknak a
akik 30 nap
száma, akiktől
munkaviszonyt
helyi
nem tudtak igazolni önkormányzati
és az FHT
rendelet alapján
munkanélküliek
jogosultságtól
megvonták a
%-ában
elesett
támogatást

28
18
32
31
31

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Az álláskeresési segély kimerítését követően csak azok a személyek jogosultak rendszeres
szociális segélyre, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, akik a jogszabályban
meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelnek. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy
pl. egy kétfős családban, amennyiben az egyik fél minimálbérért dolgozik, a házastársa már
nem jogosult az ellátásra. Így sokan az álláskeresési járadék kimerítését követően ellátás
nélkül maradnak. Ezeknek a családoknak egy keresetből és a családi pótlékból kell a
megélhetésüket biztosítani.

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.

a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány

év

összes
lakás
állomány
(db)

2008
2009
2010
2011
2012

261
261
261
261
261

szociális
lakásállo
mány
(db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

0
0
0
0
0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

1
1
1
1
1

egyéb
lakáscélra
használt
nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

0
0
0
0
0

ebből
elégtel
en
lakhat
ási
körül
ménye
ket
biztosí
tó
lakáso
k
száma
0
0
0
0
0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A településen 261 db lakás van. Az elmúlt 6 évben nem épült új lakás. Elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító lakás és hajléktalanság nincs. Bérlakások száma 1 db. A lakosok saját
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tulajdonú családi házakban laknak. Sok az üresen álló, eladó ingatlan és annak ellenére, hogy
alacsonyak az árak, az értékesítésük nehéz.
b) szociális lakhatás
Szociális lakhatás céljára nem épültek lakások.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található a településen.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Hajléktalan, vagy veszélyes körülmények között élő személy nincs a településen
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
lakásfenntartási
adósságcsökkentési
év
támogatásban
támogatásban
részesítettek száma
részesülők száma
2008
10
0
2009
14
0
2010
13
0
2011
13
0
2012
13
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2010 óta nem változik, ami arra utal, hogy a
családok helyzetében sem javulás, sem romlás nem tapasztalható.
f) eladósodottság
Adattal nem rendelkezünk a lakosság eladósodottságára vonatkozóan, de a banki kamatok
emelkedése miatt valószínű, hogy több család is küzd a problémával. A lakásfenntartási
támogatást igénylők felhalmozott közműtartozással rendelkeznek. (villany, gáz)
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
Egyházashollóson 1 lakóingatlan található külterületen. Áram és vízszolgáltatás itt is van. A
gázvezeték azonban nincs kiépítve. Hulladékszállítás, postai szolgáltatás biztosított. A
közlekedés külterületről gépkocsival oldható meg, illetve gyalogosan rövid idő alatt el lehet
jutni a legközelebbi autóbusz-megálló helyre.
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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.)
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Egyházashollóson nincs szegregátum, ezért az ide vonatkozó a-c pontok településünkön nem
relevánsak.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
Csak felnőttek részére
év
részére tervezett háziorvosi szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok
által ellátott
szolgálatok száma

2008

1

0

0

2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. előírja, hogy a helyi önkormányzatok feladatai
között szerepel a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola egészségügyi ellátásról. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz biztosítani kell az egyenlő esély
hozzáférést.
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető. E tekintetben
hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet. A védőnői és a háziorvosi körzet székhelye is
Egyházashollóson van. A háziorvosi feladatokat a háziorvos vállalkozás formájában látja el.
Orvosi rendelés heti 3 alkalommal (napi 2,5 – 3 órában) van Egyházashollóson, más
alkalmakkor az ellátási körzethez tartozó településeken érhető el mind a felnőttek, mint a
gyermekek részére. A fogorvosi és az orvosi ügyeleti ellátás Körmenden vehető igénybe.
Házi gyermekorvosi feladatokra külön orvos nincs a községben. A területi ellátásért felelős
kórház a szombathelyi Markusovszky kórház.
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

0

2009
2010
2011
2012

12
13
13
13

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére, - egészségügyi állapotuk
megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
kompenzálását célzó hozzájárulás. Alanyi jogon, méltányossági és normatív alapon kaphat
valaki közgyógyellátási igazolványt. Egyházashollóson a közgyógyellátási igazolványt
igénybevevők száma az utóbbi 3 évben nem változott, új igény nem jelentkezett.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek
száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

5

2009
2010
2011
2012
2013

6
7
8
8
2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A kisgyermekek és az iskolások kötelező szűrővizsgálatai a háziorvos és a védőnő
bevonásával rendszeresen megtörténnek. A kisgyermekek státuszvizsgálatait is elvégzi a
védőnő és a háziorvos.
Prevenciós és egyéb szűrőprogramok Szombathelyen és Körmenden vehetők igénybe.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátást Körmend és Szombathely egészségügyi intézményei
biztosítják.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A településen konyha nem működik, a közétkeztetést – az ebéd kiszállításával - az Atroplusz
Kft biztosítja, melynek keretében a menüválasztás biztosított. Az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. tv. 50. (3) bekezdése előírja, hogy: „A közétkeztetésben – különös tekintettel az
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egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani
szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.” A szolgáltató
törekszik az egészséges táplálkozás feltételeinek biztosítására.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Helyi szinten, nyáron a sportolási lehetőség színtere adott. A foci pálya kiépített, csak sajnos
nincs olyan szakember, aki e területen összefogná a gyerekeket, felnőtteket. Néhány évig
működött a helyi sportegyesület, de 2012 évi bajnokságra már nem nevezett a csapat.
Uszoda Körmenden és Szombathelyen található.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások keretében a
közétkeztetést biztosítja. A szociálisan rászorult személyek részére – az önkormányzat
rendelete alapján -támogatást nyújt a térítési díjhoz, illetve igényelhetik a rászorultak az ebéd
házhoz szállítását is. A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatokat, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást a körmendi Szociális Szolgáltató
Központtal kötött szerződés alapján látja/ láttatja el. Egyházashollóson a szociális alapellátás
megfelelő színvonalon biztosított.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető és
biztosított.
Hátrányos megkülönböztetés és egyenlő bánásmód követelményeinek
megsértéséről nincs tudomásunk.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Egyházashollós Község Önkormányzata minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat aktuális évi fordulójához. Ennek keretein belül támogatja
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Egyházashollós nem rendelkezik művelődési házzal. A helyi rendezvények megszervezésének
fő színtere az un. klubhelyiség, amely abban az épületben helyezkedik el, ahol a Közös
Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége, a védőnői központ, a háziorvosi rendelő és a posta is
található. Ebben a helyiségben tartja a Képviselő-testület az üléseit, itt tartják a lakossági
fórumokat és a választások idején választóhelyiségül is szolgál. Könyvtár is található a
településen, óvodával közös épületében. A könyvtár vezetője ott várja az érdeklődőket,
látogatókat, olvasni vágyó embereket. A közösségi élet jelentős fórumai még a település
rendezvényei /pl.: Falunap, idősek napja, nemzeti ünnepeinkről szóló megemlékezés/. A
közösségi élet fontos színtere lehetne még egy játszótér. Szép, füvesített, parkosított terület
adott, csak a korszerű, biztonságos eszközök hiányoznak. Az önkormányzat folyamatosan
figyeli a pályázati lehetőségeket a játszótér felújítására. Az információáramlást segíti az
Egyházashollósi Hírmondó, valamint a község honlapja. (radochollos.hu)
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A helyi rendezvényeken, közösségi programok látogatottsága változó. A Falunapon és az
idősek napján való részvétel jónak mondható, de lakossági fórumokon, közmeghallgatáson
kevesen jelennek meg.
Etnikai konfliktusok nincsenek a községben.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Egyházashollós községben nagy hagyománya van az önkéntes véradásnak, melyre – helyben évente többször is van lehetőség, és nagyon bíztató, hogy egyre több fiatal vesz részt az
eseményen.
A településünkön élő 60 év feletti nyugdíjasokat, és a szociálisan rászorultakat az
önkormányzat támogatja. A támogatást vagy saját költségvetéséből biztosítja, vagy most már
több éve is az Egyházmegyei Karitász által szervezett segélyprogramban való részvétellel, a
csomagok kiosztásával.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Egyházashollóson roma nemzetiségű lakos nem él, így roma nemzetiségi önkormányzat sem
működik.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok

Pályakezdők munkanélkülisége (20-25 éves)

Lakosságszám csökkenése, munkanélküliség

Hivatalos ügyek intézésének nehézségei
Közműtartozások

fejlesztési lehetőségek
Munkaügyi Központba történő irányítás,
regisztrálás a további ellátások és lehetőségek
érdekében.
Ösztönzés szakmaszerzésre, illetve további
szakma megszerzésére, Start programba való
részvétel, felnőttképzésben való részvétel
Olcsó lakótelkek, óvoda fenntartása, helyben
új
munkalehetőségek
biztosítása,
vállalkozások számára a település vonzóbbá
tétele: úthálózat fejlesztése, utak felújítása,
szennyvíz hálózat kiépítése.
Hivatalos iratok kitöltésében segítség,
tanácsadás
Tájékoztatás
lakásfenntartási
támogatás
igénybevétel feltételeiről
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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.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

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

év

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18
év alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

3

0

3

2009

0

0

3

2010

0

0

3

2011

0

3

0

2012

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Amint a táblázat mutatja, veszélyeztetett kiskorú jelenleg a településünkön nincs, a védelembe
vétel nem jellemző, azonban a családsegítő munkatársak, a védőnő, a pedagógusok, a jegyző a
problémás esetekben együtt működnek, a szükséges intézkedések megtörténnek.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
Rendszeres
Kiegészítő
Ebből tartósan
Rendkívüli
tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
beteg
év
kedvezményben
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
fogyatékos
részesítettek
részesítettek
gyermekek
részesítettek
gyermekek
száma
száma
száma
száma
száma
2008
12
2
2
2
0
2009
15
2
0
2
0
2010
13
2
0
2
0
2011
14
2
0
2
0
2012
14
2
0
2
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma alig változott az elmúlt 5 évben. Nagycsaládos és gyermekét egyedül nevelő szülők
kérték a támogatást, mivel nekik az egy főre jutó jövedelmük alacsony. A rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. A kedvezményezettek száma nem
változott, ez arra utal, hogy a családok anyagi helyzetében nem következett be jelentős
változás sem pozitív, sem negatív irányban.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermekek jogán járó helyi juttatás az általános iskolások ingyenes iskolabusz
igénybevétele, a felsőoktatásban tanulók pedig BURSA ösztöndíjban részesülhetnek szociális
rászorultság alapján.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
Óvodáztatási
Nyári
étkezésben étkezésben kedvezménye tankönyvtámogatásban étkeztetésben
év résztvevők
résztvevők
s étkezésre ellátásban
részesülők
részesülők
száma
száma iskola
jogosultak részesülők
száma
száma
óvoda
1-8. évfolyam száma 1-13.
száma
évfolyam
2008
0
n.a
n.a
n.a
0
0
2009

0

n.a

n.a

n.a

0

0

2010

0

n.a

n.a

n.a

0

0

2011

1

n.a

n.a

n.a

0

0

2012

1

n.a

n.a

n.a

0

0

2013

1

n.a

n.a

n.a

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Az ingyenes óvodai étkezés a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához
kötődik évente. Évek óta csak 1 család jogosult az ellátási forma igénybevételére,
óvodáztatási támogatás kérelem nem érkezett. Egyházashollóson nem működik általános
iskola, így az ott kedvezményben részesülőkről adattal nem rendelkezünk. Szervezett nyári
étkeztetés nincs.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Egyházashollóson nem élnek nem magyar állampolgárságú gyermekek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.

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)
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1
1

10
15
11
8
12
7

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A védőnői ellátás - melynek központja Egyházashollós, és három település tartozik a körzetbe
– egy védőnővel történik. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma 2009-ben volt a
legmagasabb 15 fővel, és 2011-ben a legalacsonyabb 7 fővel.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott
személyek száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

2008

0

n.a

0

n.a

2009

0

n.a

0

n.a

2010

0

n.a

0

n.a

2011

0

n.a

0

n.a

2012

0

n.a

0

n.a

0

n.a

2013
0
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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A településen gyermekorvos nincs, a háziorvos látja el a gyermekeket is. Körmenden több
gyermekorvos végzi a szakellátással kapcsolatos teendőket. Arról nincs adatunk, hogy a
településről hány gyereket visznek be a szülők az ott rendelő gyermekorvosokhoz. A
háziorvos által ellátott személyek számáról sincs adatunk, a háziorvosi feladatellátást
vállalkozó háziorvos végzi.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Súlyosan beteg, fogyatékos gyermek Egyházashollóson nincs. Szükség esetén logopédus
segíti a gyermekek fejlődését.
d) gyermekjóléti alapellátás
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek
száma

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

év

bölcsődék
száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2008

0

2009

Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év

családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0
0
0
0
0
0

családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

0
0
0
0
0
0

Egyházashollós községben bölcsőde, illetve családi napközi nem működik, és jelenleg más
településen sem veszik igénybe az egyházashollósi lakosok ezt a szolgáltatást.
Az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat a körmendi
önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés keretein belül látja el. A Szociális
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Szolgáltató és Információs Központ, mint integrált intézmény keretében a Gyermekjóléti
szolgálat önálló szakmai egységként működik. A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a
gyermekeket ellátó egészségügyi valamint nevelés - oktatási intézményekkel szervezési
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás feladataként a 18 év alatti
gyermekek és fiatalok családban történő nevelkedésének elősegítését helyezi előtérbe. Fontos
szempont a gyermekek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése. A szolgáltatás feladata
továbbá a kiskorúak veszélyeztetettségének megelőzése illetve a már kialakult
veszélyeztetettség, krízishelyzet megszüntetése. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő
gyermekek családjainak gondozása, a szakellátásból kikerültek utógondozása szintén a
gyermekjóléti alapszolgáltatások körébe tartozik.
Az ellátásban való részvétel alapellátás keretében önkéntes, védelembe vétel illetve átmeneti
nevelés keretében pedig hatóság által kezdeményezett.
A gyermekjóléti szolgálat a családsegítő szolgálattal közösen hetente fogadóórát tart a
településen, a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek szükség esetén elérhetik a családgondozót.
A működés folyamatossága érdekében a Szociális Szolgáltató és Információs Központ
körmendi irodájában naponta fél 8-tól fél 4-ig ügyfélfogadás keretében szociális szakember
várja a klienseket.
e) gyermekvédelem
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok
folytán veszélybe kerül, a település jegyzője védelembe veszi a gyermeket. Jelenleg a
településen védelembe vett gyermek nincs.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben a Gyerekjóléti Szolgálat családgondozójához, a helyi önkormányzat
munkatársaihoz és a védőnőhöz lehet fordulni, akik segítenek a legjobb megoldás
megkeresésében, felveszik a kapcsolatot a megfelelő szervekkel, hatóságokkal és
folyamatosan figyelemmel kísérik a család helyzetét.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Egészségfejlesztési, sport-és szabadidős programokhoz való hozzáférés a településen eléggé
szűkös. A település központjában lévő játszótéri eszközök nem biztonságosak, az óvodában
tornaszoba nincs. Úszásra, úszásoktatásra Körmenden vagy Szombathelyen van lehetőség.
Szabadidős programként megemlítendő a minden évben megrendezésre kerülő gyermeknap,
ahol játékos vetélkedőkkel, programokkal várják az érdeklődőket. A település legnagyobb
rendezvénye a falunap, melynek látogatottsága a legmagasabb a rendezvények közül. A
gyermekek számára a szabadidős tevékenység eltöltéséhez szükséges lenne egy korszerű és
biztonságos játszótérre a településen. Ennek megvalósítására az önkormányzat keresi a
pályázati lehetőségeket.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Gyermekétkeztetést a tanítási napokon az oktatási intézmények biztosítanak a gyerekek
számára, a hétvégi, illetve szünidei ellátás nem megoldott. Ingyenes tankönyv ellátásban a
jogszabályi feltételeknek megfelelő tanulók részesülnek.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor (járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei)
28

Információval nem rendelkezünk, jelzés nem érkezett.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
A jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén ingyenes tankönyv, az ingyenes étkeztetés,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
óvodáztatási támogatás, iskolások részére ingyenes iskolabusz szolgáltatás.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Db

Az óvoda telephelyeinek száma

0

Hány településről járnak be a gyermekek

1

Óvodai férőhelyek száma

25

óvodai csoportok száma

1
6:30 - 16:30

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

5 hét

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Fő

Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok száma

2

0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

2

0

Gyógypedagógusok létszáma

0

0

Dajka/gondozónő

1

0

Kisegítő személyzet

0

0

Személyi feltételek

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Az egyházashollósi óvoda a körmendi Mátyás király utcai óvoda tagintézményeként működik,
így az óvodás korú gyermekeket nem kell más településre utaztatni. Az óvodában két főállású
óvodapedagógus dolgozik, mindketten rendelkeznek óvodapedagógusi diplomával. Az
óvónők munkáját főállású dajka segíti.
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

óvodai
3-6 éves
óvodába
óvodai
óvodai
óvodai
feladatkorú
beírt
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok férőhelyek ellátási
gyermekek
gyermekek
csoportok
száma
száma
helyek
száma
száma
száma
száma

2008
2009
2010
2011
2012

19
18
17
17
14

1
1
1
1
1

25
25
25
25
25

1
1
1
1
1

13
13
13
12
9

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Egyházashollóson az óvodába beíratott gyermekek száma nem éri el a férőhelyek számát, ami
az óvodás korú gyermekek alacsony számával magyarázható.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása
Nincs tudomásunk hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermekekről.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A közneveléshez tartozó kiegészítő szolgáltatásként logopédus segíti az óvodában a
gyermekek fejlesztését.
A településen nincs iskola, ezért az iskolára vonatkozóan nincs adatunk.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció
Adatokkal nem rendelkezünk, megkeresés, jelzés erre vonatkozóan nem érkezett.
4.4.3. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola
5-8 évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

0

0

0

0

0

2011/2012

0

0

0

0

0

2012/2013

0

0

0

0

0

tanév

napközis tanulók száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

tanév
1-4
5-8
össze
1-4
évfolyamon évfolyamon sen évfolyamon

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma

5-8
évfolyamon

össze
sen

db

2010/2011

0

0

0

0

0

0

0

2011/2012

0

0

0

0

0

0

0

2012/2013

0

0

0

0

0

0

0

2013/2014

0

0

0

0

0

0

0

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali
oktatásban

tanév

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

%

2010/2011

8

100

2011/2012

7

100

2012/2013

6

100

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Egyházashollóson nem működik általános iskola, így az osztályokról, tanulókról adattal nem
rendelkezünk. 8. évfolyamot eredményesen befejezett tanulók adatait helyi adatgyűjtés
alapján gyűjtöttük.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Egyházashollóson 1 oktatási intézmény van, - óvoda - ezért ez e kérdés nem releváns.
Helyi adatgyűjtés mutatói alapján az általános iskola befejezése után minden tanuló
továbbtanul. Szakközépiskolai és szakiskolai képzésre jelentkezők száma magasabb, a
gimnáziumba jelentkezők száma alacsonyabb. Speciális szakiskolai képzésben részesülőről
nincs tudomásunk.
Az általános iskolát minden gyermek eredményesen elvégzi, a bukás, osztályismétlés nem
jellemző.
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az általános iskolásokat ingyenes iskolabusz szállítja.
Az önkormányzat évek óta biztosít lehetőséget a Bursa Hungarica Ösztöndíj elnyerésére,
mellyel a felsőoktatásban tanuló diákokat támogatja.

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

fejlesztési lehetőségek

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók nyilvántartásának hiányossága

Nyilvántartás kialakítása a védőnő, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozója, az
oktatási intézmények pedagógusai, az óvónők
és az önkormányzati képviselők bevonásával
Településen este, éjszaka felügyelet nélkül Polgárőr szolgálat beindítása
csellengő gyermekek előfordulása
Szabadidő hasznos eltöltése nem megoldott a Szabadidős programok szervezése
településen
Közösségi tér hiánya
Játszótér felújítása, korszerű játszótér
kialakítása, Ifjúsági klub létrehozása,
biztosítása,
sportolási
lehetőségek
egészségfejlesztési, sport és szabadidős
tevékenység biztosítása.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

2008
2009
2010
2011
2012

Munkavállalási korúak
száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

198
189
196
197
194

162
169
159
154
159

186
162
168
193
n.a

153
157
143
143
n.a

12
27
28
14
n.a

9
12
16
11
n.a

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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A munkaképes korú nők és férfiak számával arányban áll a munkanélküli nők és férfiak
száma. A munkanélküliek között a nők számaránya alacsonyabb, mint a férfiaké, tehát
hátrányos megkülönböztetés nem tapasztalható. Több anya azonban a munkanélküliség
helyett a főállású anya státuszt választja, illetve háztartásbeliként otthon marad.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Helyben képzési lehetőség nincs. A Munkaügyi Központ által biztosított képzéseken való
részvétel a munkanélküliek számára biztosított. Kevesebb a nők számára biztosított képzési
lehetőség.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nincs adatunk arról, hogy Egyházashollóson mekkora az alacsony végzettségű nők száma. Az
alacsony iskolai végzettségű nők munkavállalási lehetőségei korlátozottak, csak betanított
munka végzésére nyílik lehetőségük, ezért lenne fontos, hogy több képzési lehetőség legyen
számukra, és hogy minél többen vegyenek részt ezeken.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma
25 fő. Az óvodába beíratott gyermekek száma jelenleg 16 fő, tehát a gyermekek napközbeni
elhelyezése biztosított, és még üres férőhelyek is vannak. Településünkön a 3 év alatti
gyermekek száma csökkenést mutat. Ebben közrejátszik az a tény is, hogy a szülők nem
vállalnak annyi gyermeket, mint a korábbi években, hiszen magasak a rezsiköltségek és a
hitelek. A GYES-ről való munkába visszatérés nehézségei miatt egyre kevesebb a családok
túlnyomó részénél az egy főre jutó jövedelem, nem beszélve a pályakezdő fiatalok
elhelyezkedési nehézségéről. Így elmondhatjuk, hogy a gyermekvállalás túlnyomórészt függ
a családok anyagi helyzetétől, vagyis erőteljes összefüggés van a munkaerő-piaci és család
összeegyeztetése között. A nők számára elhelyezkedésük szempontjából fontos tényező,
hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Az óvoda nyitva tartása sajnos nem
tud minden esetben az igényekhez igazodni. Családi napközi Egyházashollóson nincs.
Megoldást jelent még azoknál a családoknál, ahol élnek a nagyszülők és már nyugdíjasok,
hogy míg a szülők dolgoznak, ők vigyáznak az unokákra.
Családbarát munkalehetőség lenne az otthon végezhető munka, távmunka illetve a
részmunkaidős munkahely. Ebben az esetben megoldott lenne a pénzkeresés, a
gyermekelhelyezés és a gyermekkel való foglalkozás lehetősége is a kisgyermekes anyukák
számára.
A községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre nincs példa,
hiszen munkahely is kevés van.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás
területe
év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

16

16

2009
2010
2011
2012
2013

1
1
1
1
1

13
13
15
15
10

13
13
15
15
10

Forrás: Helyi adatgyűjtés

A családtervezés, anya és gyermekgondozás feladatait a védőnői szolgálat látja el. A védőnői
gondozás kiterjed a várandós és gyermekágyas anyákra is. Egyházashollós Magyarszecsőd és
Molnaszecsőd községekkel közösen tartja fenn a védőnői szolgálatot. A védőnői hálózat két
szakterületre különül el, az iskolai egészségügyi ellátás és a területi védőnői ellátásra. A
területi védőnői ellátás a kismamák gondozásával foglalkozik. A védőnők szakmai munkája
az anya, gyermekgondozás területére koncentrálódik. A szociálisan nehéz helyzetben élő
várandós anyára és gyermekekre fokozott figyelmet fordít a védőnő.
A védőnő az általános iskolában is rendszeresen végez szűrővizsgálatokat, és felvilágosító
előadásokat tart a tanulók részére. A családgondozóval is rendszeresen tartja a kapcsolatot.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családi erőszakról nagyon kevés adatunk van. Általában az erőszak nagy része a családban
marad. A nőket érő erőszakos cselekedetek egy része nincs felderítve, mivel a bántalmazott
fél sokszor eltitkolja a bántalmazás tényét. Ez évben 2 esethez kellett rendőrt hívni. Ez nem
jelenti azt, hogy csak ennyi eset fordult elő, azonban erre nem mindig derül fény, hiszen az
érintettek nem szívesen beszélnek róla. Akit ilyen jellegű atrocitás ér, a Családsegítő
Szolgálathoz fordulhat, továbbá rendőrségi feljelentést tehet.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona és egyéb krízishelyzetbe igénybe
vehető szolgáltatás nem működik.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké, ez alól a képviselő
testületben betöltött hely a kivétel, ahol több a férfitag. Az 5 képviselőből 2 fő nő képviselő
van. A hivatalokban, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya minimális.
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A nők munkaerőpiacra való visszatérését
nehezíti, hogy a gyermekek nappali ellátását
biztosító intézmények nyitva tartása nem
igazodik az igényekhez. A szülők korábban
indulnak el a munkahelyükre, és később
érnek haza, mint a gyerekek az óvodából és
az iskolából.
Magas a szegénység kockázata a gyermekét
egyedül nevelő és a több gyermeket nevelő
családban
45 éves kor feletti nők elhelyezkedése
A családon belül elkövetett erőszakos
cselekmények áldozatai többségükben
nők, gyermekek, akik nem mernek segítséget
kérni

fejlesztési lehetőségek
Igényekhez igazodó óvodai nyitva tartás,
illetve a gyermekek felügyeletének
megoldása az oktatási intézménybe utazás
előtt és után.

Szociális szolgáltatások, támogatások
körének bővítése, kialakítása
Továbbképzés, számítástechnikai ismereteik
és nyelvi ismertetik fejlesztése.
Információs kampány szervezése.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete,
demográfiai trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek
szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak száma ellátásban részesülő nők száma

2008
2009
2010
2011
2012

70
67
66
70
n.a

100
98
93
81
n.a

összes
nyugdíjas
170
165
159
151
n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Nyugdjasok száma (fő)
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Településünkön az idősek száma kismértékű csökkenést mutat.
magasabb, mint a férfiaké.

A nyugdíjas nők száma

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Helyben nincs lehetőség a nyugdíjasok foglalkoztatására. Az idei évtől a törvény mérsékli,
illetve feltételekhez köti a nyugdíj melletti munkavállalást. Hivatalos adataink nincsenek arra
vonatkozóan, hogy hány nyugdíj mellett foglalkoztatott személy él a településen.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
Nyugdíjasok foglalkoztatását támogató programok nincsenek
közintézményekben történő foglalkoztatásra nincs lehetőség.

a

településen,

helyi

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak,
tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az 55 év
feletti munkanélküliek vagy a munkaügyi központtól nyugdíj előtti segélyben, vagy az
önkormányzattól aktív korúak ellátásában részesülnek. Az 55 év feletti tartós munkanélküliek
számának növekedése a foglalkoztatás terén fellépő hátrányos diszkriminációt mutatja.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali
ellátásban részesülő időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság
száma

2008

fő
95

nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma
Fő
0

%
0%
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2009
2010
2011
2012

97
93
93
91

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

Forrás: KSH

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók
szívesen veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. A falu elöregedő, így egyre
nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokat
igénybe vétele biztosított. A héten három nap van a településen háziorvosi rendelés. A
településen nappali ellátást nyújtó intézmény nincs, azonban a házi segítségnyújtás és a
szociális étkeztetési lehetőség biztosított.
Házi Segítségnyújtó Szolgálat szociális alaptevékenységet végez, otthonukban keresik fel a
gondozónők az idős, segítséggel könnyebben boldoguló embereket és segítenek nekik a
mindennapi teendőik ellátásában. A szociális étkeztetést is egyre többen kérik.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen időskorúak járadékában részesülő személy nincs.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A kulturális és közművelődési szolgáltatások közül a helyi szolgáltatásokat tudják igénybe
venni.(könyvtár használat, falunap, stb.).
c) idősek informatikai jártassága
Nem állnak rendelkezésünkre adatok, de valószínűleg az idősek nem, illetve csak kis
számban rendelkeznek informatikai jártassággal.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a
településen
Egyházashollóson nyugdíjas klub nem működik. Az idősek napját az önkormányzat minden
évben megrendezi.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idős korcsoport nagy része nem vesz részt
a közösségi életben, nem látogatják a
rendezvényeket
Az egyedül élő, idős emberek számára nehéz
a ház körüli teendők ellátása

Minél több program szervezése az idősek
részére, illetve az idősek aktív bevonásával
Segítségnyújtás az idős emberek napi
feladatainak, tevékenységeinek elvégzéséhez:
(pl.bevásárlás, gyógyszerek kiváltása,
takarítás, fűnyírás )

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)
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma
egészségkárosodott személyek
megváltozott munkaképességű személyek
év
szociális ellátásaiban részesülők
ellátásaiban részesülők száma
száma
2008
13
0
2009

15

0

2010

15

0

2011

Nincs adat

0

2012

Nincs adat

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A községben nincs helyi szociális ellátásban részesülő megváltozott munkaképességű és
egészségkárosodott személy.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati
fenntartású intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

Forrás:: TeIR, KSH Tstar

Községünkben nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy nincs.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Adattal nem rendelkezünk, jelzés nem érkezett.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önálló életvitelt támogató helyi intézmény, szolgáltatás, program nincs.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály
szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként
amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható: szociális alapszolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés.
Fogyatékos személyek számára ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a
településen nincs.

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 lévő középületek akadálymentesítése megtörtént. A
fogyatékkal élők valamennyi közintézményt akadály nélkül megközelíthetnek.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
Egyházashollóson a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése részben
megtörtént. Az önkormányzati hivatal kirendeltségének, az orvosi rendelőnek és a védőnői
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szolgálatnak is helyt adó épület akadálymentesítése megtörtént. Az óvoda és a könyvtár
akadálymentes megközelítése jelenleg nem megoldott. Az önkormányzat az
akadálymentesítést a jövőben pályázat útján szeretné megvalósítani.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Egyházashollóson nagyon kevés munkahely van, és a helyi vállalkozások közül senki nem
alkalmaz fogyatékkal élő személyt.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A településen vasút nincs, az autóbusz megállók nem akadálymentesítettek. A járdák egy
része rossz állapotban van, és ez megnehezíti a fogyatékkal élők, az idősek és a kisgyermekes
szülők közlekedést.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Egyházashollóson fogyatékosok részére helyi szolgáltatások nincsenek, fogyatékosok nappali
intézménye sem működik.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkrimináció alkalmazására került sor.

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

Járdák biztonságossá tétele

Fogyatékos személyekhez nem jutnak el az
információk azokról a juttatásokról, amikben
ők érintettek.

fejlesztési lehetőségek
A még nem akadálymentesített önkormányzati
épületek akadálymentesítése pályázati
támogatás igénybe vételével
Gyalogos közlekedés biztosítása a fogyatékkal
élő emberek számára.
Figyelemfelhívással, pályázatfigyeléssel
segíteni a fogyatékkal élőket.
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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.)
Egyházashollóson jelenleg kettő civil szervezet működik. Szívesen veszik ki részüket a
munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Tevékenykednek a falunapon,
ünnepségeken, véradáson, gyermek-, illetve idősek napján.
Az önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint támogatja a
szervezeteket, illetve rendezvényeiket.
Jelentős civil szervezetek:
- Egyházashollósi Polgárőr Egyesület
- Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
A közfeladatok ellátásában részt vevő szervezetek:
- az oktatás és nevelés területén:
óvoda
- az egészségügyi szolgáltatásokban:
háziorvos, védőnő
- település közbiztonságának feladatát ellátó: Egyházashollósi Polgárőr Egyesület
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Nemzetiségi önkormányzat nincs a településen. Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a helyi
egyházi és civil szervezetekkel, amelyekkel több közös programban működött már együtt.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A Közös hivatalt alkotó három önkormányzat – Egyházashollós, Egyházasrádóc és
Nemesrempehollós - jó kapcsolatot ápolnak egymással és segítik egymás munkáját.
Az önkormányzat öt társulás tagja:
-

Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás,
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás,
Magyarszecsőd, Molnaszecsőd és Egyházashollós Települések Szennyvíz
beruházási Önkormányzati Társulása

d) a nemzetiségi
tevékenysége

önkormányzatok

célcsoportokkal

kapcsolatos

esélyegyenlőségi

A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi önkormányzat
sincs, továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A helyi Vöröskereszt szervezi a véradásokat a településen, valamint az önkormányzattal
közösen szervezi az Idősek napját.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában
A vállalkozók részvétele a helyi közéletben folyamatosan gyengül. Az utóbbi években a helyi
rendezvények és ez által az esélyegyenlőségi csoportok támogatása elenyésző volt.

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
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Egyházashollós Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, az önkormányzati intézmény,
egyházak, civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító
javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja. A Helyi Esélyegyenlőségi Program az
önkormányzati Hivatal Egyházashollósi Kirendeltségén bárki számára elérhető és
véleményezhető.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása
A visszacsatolás személyes megbeszéléssel, jelzés levélben, faxon vagy mailben történő
megküldésével történhet. Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot.

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához jussanak és anyagi
biztonságban éljenek.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását és a társadalomba történő
beilleszkedését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek gondozására és megbecsülésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőség biztosítását.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapi problémáira.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
Az intézkedési területek részletes kifejtése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
Munkanélküliség, foglalkoztatáshoz
és/vagy
jutás és foglalkoztatásban való
mélyszegénymegmaradás
ségben élők
Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Érzelmi, testi bántalmazások,
elszegényedés

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Közfoglalkoztatásba történő bevonás,
Munkaügyi Központba regisztrálás,
felvilágosítás nyújtása az
önkormányzat részéről
Jelzőrendszer hatékony működése,
együttes odafigyelés óvoda, iskola,
szülő részéről

Nem veszik igénybe a szociális
ellátást, bizalmatlanok, nem élnek Szociális ellátás folyamatos legyen,
aktív
életmódot,
informatikai aktív idősödést támogató életmód.
jártasságuk csekély.
Jelzőrendszer
működtetése,
Gyes, Gyed után nem tudnak
közfoglalkoztatásba való bevonás,
elhelyezkedni, probléma a gyerekek
oktatási
intézmények
nyitva
elhelyezése, családon belüli erőszak.
tartásának rugalmassága.
Információ
hiánya,
közlekedési Akadálymentes intézmények, járdák,
nehézségek.
akadálymentesítése. Tájékoztatás.

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Romák
Közfoglalkoztatási
program
és/vagy
felülvizsgálata,
hivatalos
ügyek
mélyszegényintézésének segítése
ségben élők
Gyermekvédelmi jelzőrendszer
Gyermekek
felülvizsgálata, odafigyelés a
gyermekekre
Szociális ellátások újra gondolása,
Idősek
bővítése, aktív életmód elősegítése

Az intézkedésbe bevont
partnerek
– kiemelve a felelőst
szociális
ügyintéző,
Jegyző,
Önkormányzati Hivatal munkatársai
Jegyző, szociális ügyintéző, óvoda,
iskola, védőnő
Jegyző, polgármester

Nők

Jelzőrendszer fokozott működése,
közfoglalkoztatás

Jegyző, szociális ügyintéző

Fogyatékkal
élők

Akadálymentesítettség megoldása a
településen

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

B
C
D
A
helyzetelemzés
A célkitűzés
Intézke
következtetései
Az
összhangja
dés
Az intézkedés címe,
ben feltárt
intézkedéssel egyéb stratégiai
sorszá
megnevezése
esélyegyenlőség elérni kívánt cél dokumentumok
ma
i probléma
kal
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Hivatalos
ügyek
Hivatalos ügyek HEP 3.9 pont
Bonyolult a
intézésének nehézsége
intézésében
hivatalos
tapasztalat
ügyintézés
szerzés
2

Munkanélküliség
csökkentése

3

Lakosságszám
csökkenésének
megállítása

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

kapcsolat
jegyző
felvétel,
tapasztalat
szerzés
Munkanélkülisé Csökkenjen a Közfoglalkoztat Munkanélküliek polgármester
munkanélküliek ási terv
bevonása a
g
közfoglalkoz
száma
tatásba,
ösztönzés
szakmaszerzésr
e,
felnőttképzésen
való részvételre.
polgármester
Csökken
a Lakosságszám HEP 3.9 pont
Olcsó
lakótelkek,
lakosság száma növelése,
fiatalok,
óvoda
nagycsaládok
fenntartása,
beköltöztetése,
helyben
új
beköltözésük
munkalehetőség
ek biztosítása,
támogatása,
vállalkozások
vállalkozások
számára
a
számának
település
növekedése, új
vonzóbbá
munkahelyek
tétele: úthálózat
létesítése,
fejlesztése, utak
csökken
a
felújítása,
munkanélkülisé

G

H

I
Az intézkedés
megvalósításáh
Az intézkedés
Az intézkedés
oz szükséges
eredményességé
megvalósításán
erőforrások
t mérő indikátor
(humán,
ak határideje
(ok)
pénzügyi,
technikai)

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatóság
a

meglévő humán Önállóan
képesek ügyeik
erőforrás
intézésére

folyamatos

önállóan
intézkedők
száma

azonnal,
folyamatos

csökken
a meglévő humán Kevesebb
a
munkanélküliek erőforrás,
munkanélküli,
száma
pénzügyi forrás javuló
életkörülménye
k

2015. 12.31

lakosságszám
növekedés,
vállalkozások
számának
növekedése,
fejlődő
település,
kevesebb
munkanélküli
és ezáltal jobb
életkörülménye
k

Meglévő humán
erőforrás,
pénzügyi forrás:
sikeres
pályázatok

Nő a
lakosságszám,
életkörülménye
k javulása
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g,
fejlődő
település
4

Lakásfenntartási
közműtartozáso eladósodás
támogatás igénybevétele k
elkerülés

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Halmozottan hátrányos Halmozottan
hátrányos
helyzetűek felkutatása
helyzetű
gyermekek
nyilvántartásán
ak hiányossága

2

3

Nyilvántartás
kialakítása,
szülők és diákok
tájékoztatása, a
védőnő, a
gyermekjóléti
szolgálat
családgondozója
, az oktatási
intézmények
pedagógusai, az
óvónők és az
önkormányzati
képviselők
bevonásával
polgárőr
szolgálat éjszaka
a
gyermekek
felügyelet
otthon töltsék az
éjszakai jelenléte
nélkül az utcán éjszakát
vannak
a
gyerekek

Játszótér
felújítása, Közösségi
korszerűsítése
hiánya

tér korszerű
játszótér
kialakítása,

szennyvíz
hálózat
kiépítése
Egyházashollós kapcsolatfelvéte jegyző
Község
l,
Önkormányzati együttműködés
Képviselőtestületének
7/2008.(VIII.14
.)
számú
rendelete
a
szociális
ellátásokról

2015. 12.31

Egyházasholl
ós
Község
Önkormányzat
i Képviselőtestületének
7/2008.(VIII.1
4.)
számú
rendelete
a
szociális
ellátásokról

Nyilvántartás
folyamatos
vezetése,
szülők,
gyermekek
tájékoztatása,
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
továbbtanulásá
nak ösztönzése

polgármester,
védőnő,
gyermekjóléti
szolgálat
munkatársa,
óvónő,
pedagógusok

Folyamatos

HEP 4.5 pont

polgárőrök,
körzeti
megbízott

polgárőr
egyesület

2014.
30.

HEP 4.5 pont

Pályázati
lehetőségek
felkutatása

Polgármester

segélyt
száma

nő
továbbtanuló
halmozottan
hátrányos
gyermekek
száma

kérők Meglévő humán Csökken
a
erőforrás,
közműtartozáso
száma,
pénzügyi forrás, k
életkörülménye
k javulása

a meglévő
humán
erőforrás,
óvónő,
védőnő,
pedagógusok,
családgondozó

Gyermekek
életkörülmén
yeinek
javulása

június csökken, illetve meglévő
humán folyamatos
megszűnik
a erőforrás
felügyelet nélkül
az
utcán
csellengő
gyermekek
száma
2014. 12.31
Sikeres pályázat meglévő
humán Szabadidő
erőforrás, pénzügyi hasznos
forrás
eltöltése
45

Ifjúsági
klub
létrehozása,
sportolási
lehetőségek
biztosítása,
egészségfejleszt
ési, sport és
szabadidős
tevékenység
biztosítása
III. A nők esélyegyenlősége
jelzőrendszer
1
működtetése

2

3

eltitkolt
családon belüli
erőszak

Családon belüli
erőszak
felderítése,
bántalmazók
törvényes
felelősségre
vonása

gyerekek nappali
ellátását célzó
intézmények nyitva
tartása

az intézmények legyen hol
nem
elhelyezni a
alkalmazkodna gyermekeket
k az igényekhez

Munkanélküli
anyák
munkavállalásának
támogatása

Az álláskeresők
kb.
fele nő, sokan
közülük kiskorú
gyermeket/
gyermekeket
nevelnek, sok
nagycsaládos
nő a
főállású anya
státuszt vállalja,
mivel így
legalább
egy ideig van

Családsegítő
beszámolója

együttműködés

jegyző,

folyamatos

esetek száma

meglévő humán
erőforrás

az érintett
tudja, hova
fordulhat
segítségért,
esetek
számának
csökkenése

Óvoda, iskola,

intézmény
vezetők
bevonása

polgármester

2014. 12. 31

gyermekek
száma

pénzügyi forrás,
meglévő humán
erőforrás

Gyermekel-

A gyermeket
közfoglalkozta A munkát
kereső
nevelő
tási terv
kisgyermekes
nők
anyák
munkavállalásán
ak
számának
felmérése. A
támogatása munkaüggyel
munkába állás
karöltve a
segítése, - a
szülés után
munkahely
munkát kereső
megtartása, nőkre
legyen
összpontosított
természetes a
gyermeket
képzések
szervezése,
vállaló

Jegyző,
szociális
ügyintéző,
családsegítő

Folyamatos

Csökken
a Humán erőforrás:
munkaügyi
munkanélküliek
kirendeltség
száma

helyezési
problémák
számának
csökkenése
A
munkanélküli
nők
munkába állása
révén
javul a
családok
anyagi
helyzete, jobb
életkörülménye
ket
tudnak
biztosítani.
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nők szülés utáni
munkavállalása
Nincsenek
A
krízishelyzetbe krízishelyzetbe
került családok,
n
igénybe vehető nők,
szolgáltatások a gyermekek
segítése
településen
- azonnali
segítség
biztosítása a
krízishelyzetbe
került családok
számára, menedék,
védelem
nyújtása támogatás az
újrakezdéshez

ellátása
4

Életkörülmények
javítása

IV. Az idősek esélyegyenlősége
idős kortárs közösséghez kevesen
1
való tartozás
vesznek részt a
közösségi
életben
2
Segítség
a Az egyedül élő,
idős
mindennapokban
emberek
számára
nehéz a ház
körüli
teendők ellátása

csökken a
krízishelyzetben
élők száma

Humán erőforrás:
önkormányzat,
védőnő,
gyermekjóléti
szolgálat
családgondozója,
.

A problémák
segítséggel
való
megoldása után
kiegyensúlyozo
tt,
nyugodt
körülmények
között
nevelkedhetnek
a
gyerekek.
Lehetősége
nyílik a
családoknak az
újrakezdésre.

HEP 5.8
pontja

Tájékoztatás a
környéken
elérhető,
krízishelyzetbe
n
igénybe vehető
intézményekről.
Segítségnyújtás
a munkahely
keresésben,
gyermekek
napközbeni
felügyeletének
biztosításában.

Gyermekjólét Folyamatos
i
Szolgálat
családgondoz
ója

idősek
HEP 6.5
társadalmi
pontja
megbecsüléséne
k erősítése

program
megszervezése

polgármester minden év
október hó

résztvevők száma

támogató,
anyagköltség,
helyszín

Nő a
rendezvények
látogatottsága

Az
idős HEP 6.5
emberek
pontja
mindennapi
életének
megkönnyítése

Segítségnyújtás
az idős
emberek napi
feladatainak,
tevékenységein
ek
elvégzéséhez:
(pl.
bevásárlás,
gyógyszerek
kiváltása,
takarítás,
fűnyírás,
favágás, kerti

Polgármeste Folyamatos
r, szociális
ügyintéző,
családgondo
zó

Résztvevők száma

Humán
erőforrás:
önkéntes
fiatalok
Technikai
erőforrás: a
munkavégzéshe
z
szükséges
alapvető
eszközök,
szerszámok

Az önkéntes
munkát
végző fiatalok
munkájuk során
megismerik az
idősek
problémáit,
életkörülményei
t,
napi gondjait,
tapasztalataik
révén
csökken a
mások
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munkák
elvégzése…)
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők
járdalapok
biztonságos
1
biztonságáért
egyenetlensége, legyen a
hiánya
közlekedés

2

3

HEP 7.4
pontja

Intézmények
akadálymentesítettsége

önkormányzati
tulajdonban
lévő épületek,
intézmények
nem
mindegyike
akadálymentesít
ett

Ügyintézés
biztosítása
mozgássérültek
részére

HEP 7.4

Fogyatékos
személyekhez nem
jutnak el az információk
azokról a juttatásokról,
amikben ők érintettek.

Nen
rendelkeznek
információval
a juttatásokról
és az esetleges
pályázati
lehetőségekről

Fogyatékkal
élőkhöz is
eljussanak az
információk

HEP 7.4

iránti
közömbösségük

önkéntes munka polgármester 2015.12.31
szervezése a
lakosság részére

önkéntesek száma

együttműködés

polgármester 2015. 12.31

ügyet intézők
száma

pénzügyi és
technikai forrás,
meglévő humán
erőforrás

Figyelemfelhívással,
pályázatfigye
léssel segíteni
a fogyatékkal
élőket

polgármester folyamatos
jegyző

Az információk
eljutnak a
fogyatékkal
élőkhöz

meglévő humán Minden
erőforrás,
fogyatékkal élő
személy a
technikai
megfelelő
erőforrás
tájékoztatásban
részesüljön

pontja

pontja

meglévő humán Biztonságosabb
erőforrás,
közlekedés
pályázati forrás,
technikai
erőforrás
Fogyatékkal élő
emberek
önállóan
képesek ügyet
intézni
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3. Megvalósítás

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

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

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

50

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a 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
………………. felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős (ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Az Egyházashollós község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési
Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Egyházashollós község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 57/2013.(XII.09.) számú
határozatával elfogadta.

Mellékletek:

HEP elkészítési jegyzék

1. db

Egyházashollós, 2013. december 02.
…………………..
Németh Tamás
polgármester

Az Egyházashollós Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.

2013. december 09.

…………………
Bauer Ildikó
Egyházashollósi Óvoda
tagintézmény vezető

2013. december 09.

…………………
Mesics Éva
védőnő

2013. december 09.

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

