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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, Bögöt Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, 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
Bögöt a Gyöngyös-sík keleti peremén, a 88-as főút közelében fekszik, a Hosszú-víz és a Kőris-patak között,
Sárvártól 8 km, Szombathelytől 27 km távolságra. Porpác és Csénye települések veszik körül.

Bögöt elhelyezkedése az ország területén
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Bögöt elhelyezkedése a járás területén

Első okleveles említése 1325-ből származik, de a honfoglalókra jellemző török eredetű neve arra utal, hogy
valószínűleg már az Árpád-korban lakták. A község határában végzett ásatások során előkerültek a
Savariából Arrabonába vezető hadiút maradványai. 1875-ből származó források már bögöti halmokról, római
kori temetkezésről és útról tesznek említést. A település határában ezek a vaskori halomsírok ma is
megtalálhatók.
A középkorban feltehetőleg köznemesek birtokolták. Mai római katolikus temploma középkori eredetű, de
többször átépítették. Ajtaján a század elején készült fafaragás Szent Istvánt és Szent Lászlót ábrázolja.
A XX. század két nagy háborúja a község lakosságától is áldozatokat követelt. Az I. világháborúban 42-en
vettek részt, közülük heten haltak hősi halált. A II. világháború a helység lakosai közül 12 főnyi áldozatot
kívánt.
A templom bejárata fölött helyezkedik el a falu első világháborús hősi halottainak emléktáblája. A második
világháború áldozatai előtt önálló emlékmű tiszteleg.

Assisi Szent Ferenc templom

Az ezredfordulóra készült el a templom előtti területen az Y alakú, Assisi Szent Ferencet, I. Szent Istvánt és
feleségét, Bajor Gizellát ábrázoló fa emlékmű.
Jó népességmegtartó erejét csendes környezetének, a városhoz való közelségének köszönheti, valamint
annak, hogy határában épült a "Porpác" nevű vasútállomás, ahol elválik a Szombathely - Csorna és a
Szombathely - Celldömölk vasútvonal, megkönnyítve ezzel a falubeliek közlekedését.
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Bögötön főleg a hétvégeken rendszeresen találkozhatunk túrázókkal, hiszen a településen áthalad az
Országos Kéktúra útvonal.

A település bemutatása statisztikai adatokkal
1. számú táblázat – Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő

Változás

2012

398

bázis év

2013
2014
2015
2016
2017

393
384
380
378
379

98,7%
97,7%
99,0%
99,5%
100,3%

Forrás: TeIR, KSH- TSTAR

A lakónépesség száma pár %-os ingadozást mutat az elmúlt években, főként az emelkedő tendencia a
jellemző.
2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai)
Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

Nők
189

Férfiak
199

26
5
104
16
38

33
4
121
16
25

Összesen
388
13
59
9
225
32
63

Nők
Férfiak
48,71% 51,29%
3,35%
6,70%
8,51%
1,29%
1,03%
26,80% 31,19%
4,12%
4,12%
9,79%
6,44%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A 2016-os év adatai alapján a település állandó népességének legnagyobb részét a 18-59 éves férfiak
alkotják.
Bögöt is, sok más magyar településhez hasonlóan elöregedő jellegű, hiszen a 0-14 éves lakosság száma nem
haladja meg a 65 év feletti lakosság számát. A különböző korcsoportoknál a nemek szerinti összetétel
változó.
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2.2. számú táblázat – 15-17 éves gyermekek száma
Fő

Korcsoport
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Összesen

2001
4
3
5
12

Változás
2011
7
6
5
18

Fő
3
3
0
6

Forrás: TeIR, KSH, Népszámlálási adatok

Bíztató adat, hogy a 15-17 éves gyermekek száma a két népszámlálás közti időszakban másfélszeresére nőtt.

6

3. számú táblázat - Öregedési index
0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

55
52
54
60
63

66
64
65
62
59
Nincs adat

Öregedési index
(%)
83,33%
81,25%
83,08%
96,77%
106,78%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index alapján ahogy hazánk nagy része, Bögöt is elöregedő jellegű, hiszen a 0 – 14 év közötti
állandó lakosok száma nem haladja meg a 65 év feletti állandó lakosok számát.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás

Elvándorlás

13
4
8
10
5

6
6
11
16
8

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Egyenleg

7
-2
-3
-6
-3

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
17,2
-5
-7,56
-15,35
-7,73

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A táblázat adatai alapján a vándorlási egyenleg negatív értéket mutat, tehát az elmúlt években többen
költöztek el a településről, mint ahányan betelepültek.
5. számú táblázat – Természetes szaporodás

Év

Élve születések
száma

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

7
2
7
4
5
5

7
9
5
4
6
2

0
-7
2
0
-1
3

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Bíztató adat, hogy a településen a születések száma 2017-ben több mint kétszerese volt a halálozások
számának. Az élve születések száma 2015-től növekvő, a halálozások száma csökkenő tendenciát mutat.
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Értékeink, küldetésünk
A település első Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-ban készült el.
A 2013. évi HEP készítésekor célunk a településünkön megoldásra váró problémák feltárása volt a
különböző célcsoportok - a mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, az idősek, a nők és a
fogyatékkal élők- esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.
Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok egy részét sikerrel végrehajtottuk, az öt éves időszakban
azonban jelentkeztek újabb megoldásra váró problémák is. A jogszabályi háttér keretei között az alábbiakban
megfogalmazzuk a következő HEP céljait.

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







az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket,
a köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó
központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP HE 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 eredményekhez
vezetnek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (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.)

az egészségügyi alapellátásáról szóló 2015.évi CXXIII. törvény

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.
Bögöt Község Önkormányzata 1. Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013. 06. 19-i dátummal készítette el,
melyet Képviselő- testülete a 38/2013. /VI.25./ számú határozatával elfogadott. Az 1. HEP felülvizsgálatát
2015. 09. 30-án végezték el, melyet Bögöt Község Önkormányzata Képviselő- testülete a 40/2015. /IX.30./
számú határozata szerint módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetben fogadott el. 2017. 11. 29én a HEP áttekintésre került, Bögöt Község Önkormányzata a 38/2017. /XI.29./ számú képviselő-testületi
határozatával elfogadta. Az első esélyegyenlőségi program szolgál alapul a következő program
elkészítéséhez, melynek célja a meg nem valósított feladatok megoldása, új célok kitűzése a jogszabályok
biztosította kereteken belül.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 24 § értelmében a jegyző által elkészített költségvetési
koncepciót a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek, amelyet az jóváhagy.
Ennek tartalmaznia kell a szolgáltatástervezési koncepciót is, amelyben részletezi a szociálisan rászorult
személyek részére biztosítandó szolgáltatásokat.
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy
vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladatés hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
Bögöt község Képviselő-testületének 3/2015 (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szintén
lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására.
A Képviselő-testület a Mötv. 116.§-ában foglalt kötelezettségének eleget téve 6/2015. (II.18.) számú
határozatával elfogadta Bögöt község fejlődésének 2014-2019-es önkormányzati ciklusra tervezett
lehetőségeiről szóló gazdasági programját. A gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési elképzelések
közvetett módon valamennyi esélyegyenlőségi célcsoportot érintik.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2005. május 9-én alakult meg a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 31 település, köztük
Porpác részvételével. A Társulás célja a járások megalakulásáig többek között a közoktatással kapcsolatos
feladatok, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat kistérségi
szintű megszervezése, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálaton
keresztül, a területfejlesztési feladatok ellátása, a mozgókönyvtári ellátáshoz kapcsolódó feladatok
megszervezése volt.
2013. január 1-től a közoktatással kapcsolatos feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja
el.
2013. január 1. óta Porpác a Sárvári Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik, ahol elsősorban
okmányirodai feladatok, gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális, környezetvédelmi,
természetvédelmi igazgatási ügyek intézésére van lehetőség, de szakigazgatási szervként ide tartozik a
Sárvári Foglalkoztatási Osztály is.
2013. március 1-jén a Mötv rendelkezéseinek megfelelően Sárvár város, Sitke és Porpác községek
megállapodása alapján létrejött a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal. A Vas Megyei Kormányhivatal
VAB/TORV/653-2/2014. iktatószámú, 2014. december 31. napján kelt döntésével 2015. január 1. napjával a
közös hivatalhoz tartozó további településként kijelölte Bögöt községet is.
2.3 Egészségügy
Bögötön nincs háziorvos. Hetente egy alkalommal van orvosi rendelés. Az egészségügyi szolgáltatást a
lakosság a többi hétköznap Sárváron tudja igénybe venni. Az orvosi ügyelet szintén Sárváron található. A
rendelésre a falugondnok szállítja a betegeket. Gyermekorvos havi egy alkalommal rendel.
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2.4 Oktatás
A településen nincsen bölcsőde, óvoda és iskola. A gyermekek Sárvárra járnak óvodába, általános iskolába.
Az óvodásokat a falugondnok szállítja, az általános iskolások a menetrend szerinti autóbusz járatokkal
közlekednek. Középiskola, szakmunkásképző legközelebb Sárváron és Szombathelyen található.
2017. január 1-től a közoktatással kapcsolatos feladatokat a Sárvári Tankerületi Központ látja el.
2.5 Kereskedelem
A településen egy vegyesbolt és egy italbolt található. Bögöt lakóinak Sárváron és Szombathelyen van
lehetőségük a komolyabb bevásárlások lebonyolítására.
2.6 Szociális ellátás
Az önkormányzat a rászorulóknak szociális étkeztetést biztosít a munkanapokon. Az ebédet a falugondnok
házhoz szállítja.
2.7 Munkalehetőség
A településen a munkalehetőség elenyésző. Az aktív korú lakosság Sárvárra és Szombathelyre ingázik. Az
autóbusz, a vonat - közlekedés a többműszakos munkarendhez igazodik.
2.8 Közfoglalkoztatás
Az elmúlt években Bögötön is gyakorlattá vált a közcélú foglalkoztatás. A programot korábban 70 %-os, ma
már 100 %-os állami támogatással valósítja meg az önkormányzat. A közfoglalkoztatás elsődleges célja,
hogy elősegítse az álláskeresők visszajutását a munkaerő-piacra.
2.9 Fogyatékkal élők a munkaerő piacon
A településen élő aktív korú megváltozott munkaképességű személyekről az önkormányzat nem rendelkezik
információval.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A településen egy 10 tagból álló roma család él: 4 felnőtt és 6 gyermek. A gyermekek közül 4 általános
iskolás, egy 3 évesnél fiatalabb. A család 13 éve költözött a faluba.
A felnőtteknek nincs állandó munkahelye, egyikük részt vett a közfoglalkoztatási programban, de utána
sajnos nem sikerült visszakerülnie a munkaerő- piacra. Családi viszonyaik rendezetlenek. A gyerekek nem
járnak rendszeresen iskolába és óvodába, pedig ott támogatott étkezést kapnak.
Mélyszegénységben élőkről nem áll rendelkezésre megbízható adat.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A családok jövedelméről és vagyoni helyzetéről az önkormányzat nem rendelkezik pontos információkkal.
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 – Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó
népesség (fő)
Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)

Férfi

Nő

Összesen

Férfi

Nő

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

153
148
144
140
141
123

134
135
134
129
125
134

287
283
278
269
266
257

3,75
4
3
2
3
3

2,5%
2,7%
2,1%
1,4%
2,1%
2,4%

5,25
5
6
5
4
6

3,9%
3,7%
4,5%
3,9%
3,2%
4,5%

9
9
9
7
7
9

3,1%
3,2%
3,2%
2,6%
2,6%
3,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A fenti grafikon szerint 2016-ban jelentősen csökkent a településen a munkanélküliség, aztán 2017-ben már
ismét emelkedő tendenciát mutat. Férfiak és nők között számottevő különbség tapasztalható, a nők
munkanélküliségi mutatója drasztikusan emelkedik. Ez az adat is mutatja, hogy mennyire szükséges azoknak
a tényezőknek a csökkentése, amelyek akadályozzák a nőket abban, hogy egyenrangú félként
érvényesüljenek a munkaerő-piacon.
3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok
szerint
Regisztrált
munkanélküliek/
nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen
20 év alatti
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8

9

9

8

9

9

%

Nincs
adat
0,0%

Nincs
adat
0,0%

Fő

1

%

Fő
összesen

2,7%

Nincs
adat
0,0%

5,9%

Nincs
adat
0,0%

1

2

2

2

2

12,5%

11,1%

21,6%

25,0%

23,5%

22,2%

Fő

1

0

1

0

0

1

%

12,5%

0,0%

0,0%

Fő

1

1

%

12,5%

11,1%

10,8%
Nincs
adat
0,0%

12,5%

0,0%
Nincs
adat
0,0%

11,1%
Nincs
adat
0,0%

Fő

1

1

1

1

1

1

%

12,5%

11,1%

10,8%

12,5%

11,8%

11,1%

Fő

1

1

1

1

1

1

%

12,5%

11,1%

Fő

0

1

1,0%
Nincs
adat
0,0%

11,8%
Nincs
adat
0,0%

11,1%
Nincs
adat
0,0%

Fő

0,25

1

0,5

%

0,0%

11,1%

10,8%
Nincs
adat
0,0%

Fő

2

2

2

1

0

0

%

25,0%

22,2%

21,6%

12,5%

0,0%

0,0%

Fő

1

1

2

0

1

1

11,1%

21,6%
Nincs
adat
0,0%

0,0%

11,8%

11,1%

2

3

3

25,0%

35,3%

33,3%

%

12,5%
Nincs
Fő
adat
59 év feletti
%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1
11,1%
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Bögötön a nyilvántartott álláskeresők legmagasabb százalékarányát a 20-24 év közöttiek és az 59 év felettiek
képezik, tehát a pályakezdő fiatalok és a nyugdíj előtt állók körében a legjellemzőbb a munkanélküliség.

2013-ban első alkalommal került meghirdetésre a nyári diákmunka program. Ennek keretében az
önkormányzat a támogatott munkaadó, így nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti fiatalok kapnak
lehetőséget a nyári hasznos elfoglaltságra. Bögötön adminisztratív feladatokra és segédmunkára egyaránt
alkalmaznak nyaranta diákokat.
3.2.3. számú táblázat – A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya
%

2012
2013
2014
2015
2016

8,33
5,71
12,5
17,24
20,69

2017

29,73

180 napon túli nyilvántartott
álláskeresők száma nemek
szerint
Férfi

Nő

Nincs Nincs
adat adat

Összesen

Nincs adat

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül
Férfiak

Nők

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma emelkedést mutat a település viszonylatában. A
nemek szerinti megoszlásról hiteles adat nem áll rendelkezésre.
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15 éves
és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában

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

Férfi

Nő

Férfi

Nő

%

%

%

%

86,2%

6,7%

13,8%

95,1%

1,2%

4,9%

93,3%
2001
2011
98,8%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

A 2001. és a 2011. évi népszámlálás adatai alapján a településre nem jellemző az alacsony iskolázottság. Az
iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség száma csökkenő tendenciát mutat, 2011ben a lakosság pár százalékát teszi ki, ezen belül is a nők aránya magasabb.

3.2.6. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen

Fő

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8 általánosnál
8 általánosnál
Általános
alacsonyabb
magasabb
iskolai
végzettség
iskolai
végzettség
végzettség
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2012

9

0,0%

0,75

8,3%

8,25

91,7%

2013

9

0,0%

1,5

16,7% 7,25

80,6%

2014

9

80,6%

2015

7

103,6%

2016

7

0,0%

1
11,1% 7,25
Nincs
0,0% 7,25
adat
0,25 3,6% 6,75

0,0%

1,25

88,9%

2017
9
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nincs
adat

0,0%
0,0%

13,9%

8

96,4%
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A vizsgált évek adatai az előző évek példáját követik. Az iskolai végzettséget tekintve továbbra is a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettségűek közül kerül ki a legtöbb nyilvántartott álláskereső. A
közfoglalkoztatási programok ugyan jó lehetőséget jelentenek az álláskeresők számára, ezek azonban
elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségűeknek biztosítanak munkalehetőséget.

3.2.7. számú táblázat – Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók
száma
Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
Fő

%

2012
2013
2014

Nincs adat

2015
2016

2017
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat – Felnőttoktatásban résztvevők száma a középfokú iskolában

Év

Középfokú
Szakiskolai
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
Középiskolai
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban tanulók száma a
résztvevők
résztvevők száma résztvevők száma
résztvevők
felnőttoktatásban
összesen
Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Fő

2012
2013
2014
2015

Nincs adat

2016
2017
Forrás: Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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A felnőttoktatásban résztvevők számáról az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal, mivel erre a
lakosságnak Szombathelyen, illetve Sárváron van lehetősége.
c) közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás keretében az önkormányzatnak lehetősége nyílik a 3 hónapnál régebbi álláskeresők
foglalkoztatására. Ez kedvező az álláskeresőknek is és az önkormányzatnak is, hiszen munkájukkal
hozzájárulnak a falu szépítéséhez.
A Foglalkoztatási Osztály a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény utasításai szerint a
rendelkezésre bocsátott pénzügyi keretet a település munkaerő-piaci helyzete, a regisztrált álláskeresők
száma, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők aránya alapján határozza meg.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A járási székhelyen, Sárváron (8 km) van néhány munkalehetőség. Szombathelyen is több munkahelyteremtő
beruházás ismeretes.
Jelenleg a lakosság nagyobb része naponta ingázik, munkahelyekre, oktatási intézményekbe.
Sárváron működik a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, így az
álláskeresőknek a járási székhelyre kell utazni az álláskereséssel kapcsolatos hivatalos ügyeik intézéséhez.
3.2.9. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés

Helység

Elérhetőség
Autóbusz
átlagos ideje járatok száma
autóval
munkanapokon

Átlagos
utazási idő
autóbusszal

Vonat járatok
száma
munkanapokon

Átlagos
Kerékpárúton
utazási idő
történő
vonattal megközelíthetőség

Átlagos
utazási idő
kerékpáron

Sárvár

15 perc

4

25 perc

10-15

10

nincs

30 perc

Szombathely

30 perc

nincs

nincs

10-15

25

nincs

2 óra

3 óra

nincs

nincs

10

3,5 óra

nincs

nincs

Főváros

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

A településhez legközelebbi centrum a járási székhely, Sárvár. Sajnos az utóbusz járatok száma a két
település között viszonylag kevés. Ezért az utazást, akinek erre lehetősége van, inkább saját személygépkocsi
igénybevételével oldja meg.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Sajnos a településen ilyen programok és lehetőségek nincsenek, csak Sárváron, ahol a Kormányhivatal
Foglalkoztatási Osztálya működik. Az itt regisztrált fiatal, pályakezdő álláskeresők munkaerőpiacra való
átmenetét megkönnyítik a munkaügy által szervezett ingyenes álláskereső klubok, tréningek, foglalkoztatási
információnyújtás, munkatanácsadás. Ha valaki szeretne szakmát, vagy idegen nyelvet tanulni, a
Foglalkoztatási Osztály által szervezett képzéseken ingyenesen részt vehet. A képzés elvégzése után a
Foglalkoztatási Osztály munkatársai figyelemmel kísérik és segítik az elhelyezkedésben.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Munkaerő-piaci integrációt segítő szolgáltatásokhoz is Sárváron juthatnak hozzá az álláskeresők. Elsősorban
a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán.
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A településhez legközelebb található felnőttképző iskolák Sárváron vannak.
A Tinódi Sebestyén Gimnázium képzései lehetőségei:
- cukrász
- pincér
- szakács
- idegenvezető
- turisztikai szervező, értékesítő
A Barabás Szakiskola és Szakközépiskola képzési lehetőségei:
- szociális gondozó és ápoló
- villanyszerelő
- eladó
- ipari gépész
- logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
- technikusi képzések
- szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők részére érettségire felkészítő képzés
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő közfoglalkoztatása
Bögötön egy roma család él. A család egyik tagja már részt vett a közfoglalkoztatási programban.
Mélyszegénységben élőkről a településen nincs információ, de nehéz anyagi körülmények között élő helyi
lakosok folyamatosan dolgoznak az önkormányzat alkalmazásában.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésre a foglalkoztatás terén nem volt példa a településen.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

Lakásfenntartási
támogatás

Rendkívüli
települési
támogatás

Gyermekek
egyszeri
támogatása

Időskorúak
támogatása

2014

6

0

0

0

0

2015

8

3

1

40

86

2016

6

4

5

92

80

2017

9

5

5

49

76

Forrás: önkormányzati adatok

3.3.1. számú táblázat – Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2012

287

1

0,3%

2013

283

1

0,4%

2014

278

2

0,7%

2015

269

3

1,1%

2016

266

3

1,1%

2017

257

Nincs adat

0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Amint a táblázat mutatja, az aktív korú lakosság körében 2013-tól nőtt az álláskeresési segélyben részesülők
száma, de ez a probléma a 15-64 év közötti állandó népesség 1,1%-át érinti csupán. A 2017-es évre
vonatkozóan nem áll rendelkezésre hiteles adat.
3.3.2. számú táblázat – Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma

Álláskeresési járadékra jogosultak

Fő

Fő

%

2012

9

3,25

36,1%

2013

9

2,25

25,0%

2014

9

1,75

19,4%

2015

7

1,25

17,9%

2016

7

0,75

10,7%

2017

9

2

22,2%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az álláskeresési járadékra jogosultak száma a településen 2012-2014-ig, nőtt, majd 2015-től csökkenés
figyelhető meg, 2017-től újra emelkedő tendenciát mutat. A változás nem számottevő, de azért az ilyen kis
létszámú települések esetén, mint Bögöt, nem elhanyagolható.
3.3.3. számú táblázat – Aktív korúak ellátása – Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma

Év

Rendszeres szociális
Egészségkárosodási és
segélyben részesített
gyermekfelügyeleti
Foglalkoztatást helyettesítő
regisztrált munkanélküliek
támogatásban
támogatásban részesítettek
száma (negyedévek átlaga)
részesülők átlagos
átlagos havi száma (2015.
(2015. február 28-tól az
száma 2015. márc. 1-től március 01-től az ellátásra való
ellátás megszűnt, vagy külön érvényes módszertan
jogosultság megváltozott)
vált EGYT-re és FHT-ra)
szerint
Fő

15-64
évesek
%-ában

Fő

Munkanélküliek
%-ában

Nincs adat

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Nincs adat
1
1
2
3
3

0,00%
8,33%
13,89%
21,43%
35,71%
30,56%

Fő

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1,25
2,25
0,5
0,75
0,75
1,5

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők számáról az önkormányzat nem
rendelkezik adatokkal. A rendszeres szociális segélyben részesített regisztrált munkanélküliek száma
elenyésző.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást a Sárvári Járási Hivatalnál kell igényelni. Az ilyen jellegű
ellátásban részesülők száma 2015-től emelkedő értékeket mutat.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
Bögöt község nem rendelkezik bérlakás állománnyal.
b) szociális lakás
A településen nincsen szociális lakás.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nem található a településen.
d) lakhatást segítő támogatások
A szociális rendelet értelmében kétféle lakhatást segítő támogatás adható:
-

lakásfenntartási települési támogatás: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
(villamos energiaszolgáltatáshoz, vizközmű szolgáltatáshoz, vezetékes földgáz-szolgáltatáshoz,
távhőszolgáltatáshoz, lakbérhez, albérleti díjhoz, közös költséghez) nyújthat segítséget a rendeletben
meghatározott feltételek mellett.
2015-ben 3 fő, 2016-ban 4 fő, 2017-ben 5 fő vette igénybe ezt a juttatást.

-

rendkívüli települési támogatás: a polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy
részére köteles segítséget nyújtani.
2015-ben 1 fő, 2016-ban 5 fő, 2017-ben szintén 5 fő részesült rendkívüli települési támogatásban.
e) eladósodottság

Eladósodottságról nem áll rendelkezésre adat.
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f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása.
A településen nem találhatók lakóövezeten kívül elhelyezkedő lakások.
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány

Év

Lakásállomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Bérlakás
állomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Szociális
lakásállomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

Egyéb
lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok (db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2012

166

0

0

0

0

0

0

0

2013

166

0

0

0

0

0

0

0

2014

166

0

0

0

0

0

0

0

2015

165

0

0

0

0

0

0

0

2016

165

0

0

0

0

0

0

0

2017

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Bögötön a jelenleg is álló, épített lakások száma 165. Bérlakás, szociális lakás, egyéb lakáscélra használt nem
lakáscélú ingatlan, valamint elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás nem található a településen.
3.4.2. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma
0

2015

16
16
14
9

2016

5

0

Év

2012
2013
2014

2017
5
Forrás: TeIR, KSH TSTAR, önkormányzati adatok

0
0
0
0

2015. március 1-től megszűnt a méltányossági alapon megállapítható közgyógyellátás és ápolási díj.
Bögöt Község Önkormányzata képviselő-testülete megalkotta a 3/2015. (II.19.) számú szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletét, melyben rendelkezett a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként
nyújtható ellátásokról. Ez alapján 2015. március 1-től:







Köztemetés
Gyermekek egyszeri támogatása
Lakásfenntartási települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli tanévkezdései támogatás
Időskorúak támogatása adható.
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Telepek, szegregátumok helyzete
a) bérlakás-állomány /szegregátum, mint lakókörnyezet jellemzői
Szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek és a lakosság területi átrendeződésének folyamatai nem
látszanak. A településen egy roma család él, ők 13 éve költöztek a faluba.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya stb.)
Bögötön nincsenek szegregátumok.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik





háziorvosi ellátásról, háziorvosunk belgyógyász szakvizsgát tett
gyermekorvosi ellátáshoz havonta egyszer
fogorvosi alapellátáshoz Sárváron
védőnői ellátáshoz hetente egyszer juthatnak hozzá Bögöt lakói.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
A Népegészségügyi szűrésekre Sárváron és Szombathelyen van lehetőség.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs ellátásra Sárváron, Szombathelyen és Celldömölkön van lehetőség.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A hatályos jogszabályok betartása kötelező, így az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3)
bekezdése előírja, hogy a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és
gyermekintézmények által nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és
tápértékű étkezést kell biztosítani.
A gyermekintézmények által nyújtott közétkeztetésről az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal, mivel a
gyermekek más településekre járnak óvodába, iskolába. A rászorulók, illetve a teljes áron ebédet igénylők a
Csényei Óvoda konyhájáról kapják a meleg ételt, ahol az ételek minősége teljes mértékben megfelel a
jogszabályi előírásoknak, illetve a fogyasztók igényeinek. Az ebédet a falugondnok házhoz szállítja.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen konditerem, futballpálya található, valamint pályázati pénzből sor került egy szabadtéri felnőtt
fitness park kialakítására is. Egyéb szervezett sportprogramok Sárváron, illetve Szombathelyen elérhetők a
lakosság számára.
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális ellátási formákat
biztosítja:
o Étkeztetés: az önkormányzat vásárolt élelmiszer formájában biztosítja a Csényei Óvoda
konyhájáról. Az étel házhozszállításáról falugondnoki szolgálat útján gondoskodik. A
rendelet értelmében étkeztetés tekintetében szociálisan rászorultnak kell tekinteni
különösen azt a személyt, aki rendszeres pénzellátásban, vakok személyi járadékában,
fogyatékossági támogatásban, saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül,
a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, továbbá a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a
hajléktalan személyt.
o Falugondnoki szolgáltatás: a Képviselő-testület az alapellátási feladatok közül
térítésmentesen biztosítja a szociális étkeztetésben részesülő személy részére az ebéd
lakásra történő szállítását, az óvodások óvodába szállítását, esetenkénti szállítását, az
általános iskolai tanulók esetenkénti szállítását, rászorult személyek orvoshoz,
szakrendelőbe, gyógyszertárba, hivatalba, üzletbe szállítását, gyógyszerkiváltás és
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását, közművelődési feladatok
ellátását, szervezését, szabadidő hasznos eltöltésének segítését, sporttevékenység
szervezését, közösségi és szociális információk szolgáltatását, személyes
segítségnyújtást a rászorulóknak.
A családsegítéssel, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos teendőket a Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ végzi.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma

Csak felnőttek
részére szervezett
háziorvosi
szolgáltatások
száma

A házi
gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok
száma

2012

2

1

1

2013
2014
2015
2016
2017

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Év

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen nincs háziorvos. Heti egy alkalommal keddi napokon veheti igénybe a háziorvosi ellátást a
lakosság 10.00 - 12.00 óráig a község központjában kialakított orvosi rendelőben. Az ellátást a kijelölt
sárvári háziorvos biztosítja.
Gyermekorvosi rendelés havonta egyszer érhető el a községben. Ettől eltérő időpontban a háziorvos és a
gyermekorvos Sárváron látja el a betegeket.
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3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2012

10

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

10
11
7
7
Nincs adat

2015. március 1-től megszűnt a méltányossági alapon adható közgyógyellátás lehetősége.
3.6.3 számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma

Összesen

2012

0

0

0

2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ápolási díjban alanyi jogon részesítettek számáról nem rendelkezünk adatokkal. Ezt az állami támogatást
a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalánál lehet igényelni.
2015.március 1-től megszűnt a méltányossági alapon adható ápolási díj lehetősége.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Nincs információ arról, hogy hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértésére sor került volna Bögötön.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat keretein belül biztosítja a településen nem elérhető szociális és
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást az ingyenes szállítás biztosításával.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai

A közösségi élet fóruma a havonta egyszer megtartott képviselő-testületi ülés. Évente egyszer
közmeghallgatást tartanak, ahol mindenki jelezheti az észrevételeit.
Bögötön két egyesület működik: az Önkéntes Tűzoltó Testület és a Bögötért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület. A Bögötért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület létrejöttének fő célja az
volt, hogy programokat szervezzen a falu gyermekeinek, a szülőknek, időseknek, és ezzel egy közösségi
teret teremtsen az együttlétre. Programjaik között szerepelnek az ünnepi műsorok, az idősek köszöntése,
a hagyományok ápolása. Pünkösdi mulatságot, Szüreti felvonulást és bált, Farsangi műsort szerveznek
minden évben. A falunapi programot pedig az önkormányzattal közösen hozzák létre.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés terén nem fordulnak elő etnikai konfliktusok, a roma családot nem éri hátrányos
megkülönböztetés, így szívesen jönnek közösségbe.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az adományozás és az önkéntes munka sajnos csak egyes esetekben fordul elő. Ezen a téren némi
ösztönzésre lenne szükség.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat
Roma települési önkormányzat nincs a Bögötön, hiszen csak egy roma család él itt.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

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

fejlesztési lehetőségek

Az emberek helytelen szemlélete, előfordulnak
előítéletek a roma családdal szemben.

-

szemléletváltás, a közösségbe való
befogadás, szolidaritás

Rossz anyagi körülmények.

-

adományozás, segítség az elhelyezkedésben,
információ az igénybe vehető
támogatásokról

Rossz lakhatási körülmények.

-

lakóépület felújítása önkéntes munkával
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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.)
Életkori megoszlás

Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak

Nők

Összesen

Férfiak

Nők

199

189

388
13
59
9

51,29%

48,71%

Állandó népesség száma
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves

33
4

26
5

3,35%
8,51%
1,03%

6,70%
1,29%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A táblázat adatai alapján a gyermekek közül a 0-14 éves korosztály jellemző a településen. Nemek szerinti
megoszlásban a férfiak száma több.
Demográfiai trendek

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

Öregedési index
(%)

2012

55

66

83,33%

2013
2014
2015
2016
2017

52
54
60
63

64
65
62
59
Nincs adat

81,25%
83,08%
96,77%
106,78%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A demográfiai adatok szerint Bögötön a 65 év feletti lakosok száma 2015-től meghaladja a 0-14 éves korú
állandó lakosok számát, tehát az öregedési index itt is kedvezőtlenül alakul.
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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

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én

2012

2

2

2013

2

2

2014

3

3

2015

Nincs adat

Nincs adat

2016

4

Nincs adat

2017

0

0

Év

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájának 2018. októberi adatai alapján Bögötön nincs
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma

2012

17,5

2013

18,5

2014

10

2015

8

2016

4

2017

9

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. A
táblázat adatai alapján ezt a támogatást az elmúlt években egyre kevesebben vették igénybe, majd 2017-ben a
kedvezményben részesülők száma több mint kétszeresére nőtt az előző évhez viszonyítva. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezők további ellátásokat vehetnek igénybe, mint például az
óvodákban, iskolákban történő ingyenes étkeztetést, iskolákban az ingyenes tankönyvhöz való hozzájutást.
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c) gyermek jogán járó helyi juttatások
A szociális ellátásokról szóló rendelet alapján gyermekvédelmi kedvezmény, gyermekek egyszeri támogatása
és tanévkezdési támogatás nyújtható.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A településen nincsen iskola, a gyermekek Csényébe, Sárvárra, Szombathelyre járnak, így a kedvezményes
iskolai étkeztetésben részesülők számáról nem rendelkezünk adatokkal.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma
A településen nem él magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem alakult ki szegregált, telepszerű lakókörnyezet.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői
A védőnői szolgálatot a Gondozási és Családsegítő Központ munkatársa látja el. A védőnő látogatja a
családokat otthonukban, csecsemőket 6 hetes korig hetente, kisgyermekeket 1 éves korig havonta, de
természetesen a látogatások számát az igényekhez alakítja.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó gyermekek száma

2012

1

8

2013

1

15

2014

1

16

2015

1

17

2016

1

13

2017

1

16

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői
Gyermek szakorvosi ellátáshoz havonta egy alkalommal lehet a településen hozzájutni, de szükség esetén
Sárváron naponta elérhető a gyermekorvos a meghatározott rendelési időben.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényei (pl. korai fejlesztése,
rehabilitációja)
Korai fejlesztésre, rehabilitációra szoruló gyermekek nincsenek Bögötön, de Sárváron ez a szolgáltatás is
elérhető.
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi praxis/ok
száma

Háziorvos által
Gyermekorvos által
Felnőtt házi orvos
Házi gyermekorvosok
ellátott személyek
ellátott gyerekek
által ellátott gyerekek
száma
száma
száma
száma

2012

0

1

2013

0

1

2014

0

2015

0

2016

0

Nincs adat

Nincs adat

1

Nincs adat

1
1

2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

1

A településen nincs gyermekorvos, ezt az ellátást havi egy alkalommal vehetik igénybe a község orvosi
rendelőjében. A feladatot a kijelölt sárvári gyermekorvos látja el.
4.3.3. számú táblázat – Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
Bölcsődébe beírt
(munkanélküli szülő,
gyermekek
veszélyeztetett
száma
gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)

Nem önkormányzati
bölcsődék száma
(munkahelyi, magán
stb.)

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.4. számú táblázat – Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Működő (összes)
bölcsődei
férőhelyek száma

Működő,
önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
száma

Egyéb, nem
Családi napköziben
önkormányzati bölcsődei engedélyezett férőhelyek száma
(munkahelyi, magán stb.)
(december 31-én)
férőhelyek száma

2012

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatgyűjtés

Bögötön nem működik sem bölcsőde, sem családi napközi, ezért az erre vonatkozó adatok nem megadhatók.
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d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó feladatokat a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás
látja el.
e) gyermekvédelem
Bögötön védelembe vétel keretei belül gondozott gyermek nincs.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A Gondozási és Családsegítő Központ szolgáltatásai Sárváron elérhetőek.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Helyben a játszótereket, a sportpályát és az edzőtermet naponta használhatják a gyermekek. A falunapok és
egyéb rendezvények alkalmával pedig rendszerint sportversenyekre is sor kerül. Egyéb egészségfejlesztési és
sportprogramokat Sárváron, illetve Szombathelyen vehet igénybe a lakosság.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A településnek saját óvodája, iskolája nincsen, ezért az intézményi gyermekétkeztetésről az önkormányzat
nem rendelkezik adatokkal. Szünidei gyermekétkeztetésre szerencsére nincs szükség, mivel Bögötön
nincsenek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. Ingyenes tankönyv illeti meg a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező gyermekeket. Az erre a kedvezményre való
jogosultság megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről nem érkezett
észrevétel Bögötön.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet szerint a polgármester pénzbeli
támogatást állapíthat meg a tárgyévben a 18. életévét be nem töltött, szociálisan rászoruló gyermek törvényes
képviselője részére, ha a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250.000,- Ft-ot.
2015-ben 40 fő, 2016-ban 92 fő, 2017-ben 49 fő gyermek törvényes képviselője részesült gyermekek
egyszeri támogatásában.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége:
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A településen nem működik sem iskola, sem óvoda, ezért ilyen jellegű adatokkal nem rendelkezik az
önkormányzat.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A településen nem működik sem iskola, sem óvoda, ezért ilyen jellegű adatokkal nem rendelkezik az
önkormányzat.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Ilyen jellegű problémáról az önkormányzat nem rendelkezik információval.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Erre a kérdésre vonatkozó adatokkal az önkormányzat nem rendelkezik.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az önkormányzat gyermekek egyszeri támogatásával, illetve tanévkezdési támogatással segíti a rászoruló
családokat.
4.4.2. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai
Óvodai
gyermekcsoportok
száma gyógypedagógiai
neveléssel együtt

Óvodai
férőhelyek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

Óvodai
feladatellátási helyek
száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

Óvodába beírt
gyermekek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

Óvodai
gyógypedagógiai
gyermekcsoportok
száma

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

Év

3-6 éves
korú
gyermekek
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

A településnek nincs saját óvodája, a gyermekek egy részét a falugondnok szállítja Sárvárra a Vármelléki
Óvodába, ide 8 kisgyermek jár. 4 kisgyermek a menetrend szerinti autóbusz járattal utazik a Csényei
Óvodába. Azok a szülők, akik Sárváron dolgoznak saját személygépkocsival szállítják gyermekeiket
óvodába, iskolába.
4.4.7. számú táblázat – Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Általános iskola 1-4.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tanév

2017
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

Napközis általános iskolai
tanulók száma a nappali
oktatásban (iskolaotthonos
tanulókkal együtt)
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4.4.8. számú táblázat – Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok,
feladatellátási helyek
Az általános
iskolai osztályok
száma a
gyógypedagógiai
oktatásban (a
nappali
oktatásban)
1-8 évfolyamon
összesen

Tanév

Az általános
iskolai osztályok
száma (a
gyógypedagógiai
oktatással együtt)

Általános iskolai
feladat-ellátási helyek
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

0

0

0

2012/2013

0

0

0

2013/2014

0

0

0

2014/2015

0

0

0

2015/2016

0

0

0

2016/2017

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

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

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban
Fő

2011/2012

0

2012/2013

0

2013/2014

0

2014/2015

0

2015/2016

0

2016/2017

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

Az általános iskolában tanulók, az általános iskolai napközis tanulók, a 8. évfolyamot nappali tagozaton
eredményesen befejező tanulók számára vonatkozó adatok nem megadhatók, mivel a településen 2007 óta
nem működik általános iskola.
Az általános iskoláskorú gyermekek közül 1 fő a csényei Zichy Antónia Általános Iskolában, 15 fő a Sárvári
Szent László Katolikus Általános Iskolában, 13 fő a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában, 3 fő pedig a
Sárvári Nádasdy tamás Általános Iskolában tanul. Ők naponta a menetrend szerinti autóbusz járattal, vagy
saját személygépkocsival utaznak.
A legközelebbi középiskolák Sárváron találhatók. Bögötről 1 tanuló jár a Tinódi Sebestyén Gimnáziumba, 3
tanuló pedig a Barabás György Műszaki Szakközépiskolába.
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Bögötön nincs óvoda. Az óvodás korú gyermekek többsége a Sárvári Vármelléki Óvodába jár, szám szerint 8
kisgyermek. Őket a falugondnok szállítja a falubusszal. 4 kisgyermek a Csényei Óvodába jár, ők a
menetrend szerinti autóbusz járattal utaznak. Bögötön jelenleg nincs HHH gyermek, de az intézményekben
biztosítottak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának, iskoláztatásának feltételei.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Sárváron a Nádasdy Tamás Általános Iskolában két fejlesztő pedagógus segíti a tanulókat. Egyikük a
logopédusi feladatokat is ellátja. További egy pedagógus fejleszti az SNI tanulókat. Két pedagógus egyéni
haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés, és kooperatív tanulás akkreditált továbbképzésen vettek
részt. Ebben az általános iskolában 3 bögöti gyermek tanul.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Bögötön a hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről az oktatás, képzés területén nem áll
rendelkezésre adat.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
Nincs adat az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérésekről a település vonatkozásában.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A tanévkezdés megkönnyítése érdekében Bögöt község közigazgatási területén közigazgatási lakóhellyel
rendelkező általános iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói részére,
a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek és közlekedési költségek enyhítése érdekében tanévkezdési
támogatást biztosít, ha a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj meghatározott szorzatát.
Bögöt Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2018. évben is csatlakozott a felsőoktatási intézmények
hátrányos szociális helyzetű hallgatók (”A” típus), illetve a felsőoktatási tanulmányaikat elkezdő fiatalok
támogatására (”B” típus) létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019.
évi fordulójához. A felhívás alapján 1 db „A” típúsú pályázat érkezett. Az önkormányzat az 1 fő részére 10
hónapra havi 2.500 Ft támogatást állapított meg, ezt támogatja az állam ugyanilyen összeggel havonta.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Nincs helyben iskola, a különböző iskolákba járó
gyermekek elszakadnak egymástól.

fejlesztési lehetőségek

-

a falu közös programjain való részvétel
propagálása
több lehetőség biztosítása az együttlétre

Fiatalok elvándorlása.

-

a település vonzóvá tétele a fiatalok számára

Csellengő gyermekek problémájának megoldása.

-

családi napközi létrehozása
GYES-en, GYED-en lévő anyák és
álláskereső pedagógusok szabad
kapacitásának kihasználása

-
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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
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Év
Férfiak
2012
153
2013
148
2014
144
2015
140
2016
141
2017
123
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Nők

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

134
135
134
129
125
134

149
144
141
138
138
120

129
130
128
124
121
128

4
4
3
2
3
3

5
5
6
5
4
6

Bögötön 2015-ben és 2016-ban csökkent a munkanélküli nők száma, azonban 2017-ben újra emelkedő
tendenciát mutat. Az emelkedés nem jelentős, de mivel egy kis létszámú községről beszélünk, foglalkozni
kell a problémával.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott képzések főként a férfiaknak adnak lehetőséget
a tanulásra. A tanulható szakmák többsége férfias jellegű.
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségűek számára a betanított munka adhat lehetőséget. A településen nincs ilyen,
az alacsony iskolai végzettségű nők a környező városok üzemeibe járnak dolgozni.
Sárváron általában a Flextronics, a Taravis Kft., a Huke Kft. kínál betanított munkát az alacsony iskolai
végzettségű nők számára. Szombathelyen több üzem is ad erre lehetőséget.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Hátrányos megkülönböztetésre a foglalkoztatás terén Bögötön nincs példa.
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.)
Nagyon nehéz a női munkavállalóknak helytállni a család és a munka területén egyszerre. Ezt főként a
munkahelyekre történő utazás nehezíti. A bögöti női lakosság nagy része Sárvárra jár dolgozni, ami
autóbusszal 30 percet vesz igénybe, így napi 60 percet töltenek utazással. Hiába a családbarát munkahely, az
óvodai és iskolai nyitva tartásokra nem minden anya tud időben érkezni gyermekével.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Év

Védőnők száma

2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos gyermekszám
védőnőnként

8
15
16
17
13
16

8
15
16
17
13
16

A családokkal, gyermekgondozással kapcsolatos feladatokat ellátó intézmények központja Sárváron
található.
Helyileg a körzeti védőnő feladata a családok állandó figyelemmel kísérése, a kismamák segítése, a
kisgyermekek egészségi állapotának felügyelete.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszakról
Nőket ért erőszakról, családon belüli erőszakról nincs tudomás Bögötön.
Szűkség esetén jó jelzőrendszerként működhetnek a már említett Bögötért Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület által szerevezett összejövetelek, hiszen az ilyen jellegű közösségekben fény derülhet a családon
belüli eseményekre.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Gondozási és Családsegítő Központ Sárváron működik. Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Családok Átmeneti Otthona Szombathelyen és a Vasvár Hegyháti Jóléti Szolgálat Közalapítvány
Csládok Átmeneti Otthona Vasváron nyújt segítséget a vas megyei rászorultaknak.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az utolsó önkormányzati választások eredményeképpen a nők nagyobb szerepet vállalhatnak a közéletben a
településen. Bögötön az alpolgármester nő és a képviselő-testületben is található két női tag.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Bögötön a nőket helyi szinten érintő társadalmi problémákról nincs tudomás.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Jelzőrendszer működése hiányos
Problémáikat nem mondják el.

-

fokozott figyelem egymásra
bizalom kiépítése

GYES-en, GYED-en lévők elszigetelődése.

-

baba-mama klub létrehozása

GYES-en, GYED-ről visszatérők elhelyezkedési,
munkahelyi problémái.

-

képzéseken való részvétel elősegítése
vállalkozóvá válás elősegítése
gyermekfelügyeleti problémák megoldása
otthon végezhető munkákról információ
átadása
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

Lakónépesség (fő)

2012

55

398

2013
2014
2015
2016
2017

52
54
60
63
Nincs adat

393
384
380
378
379

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Bögötön a 65 év feletti állandó lakosok száma 2016-ban 63 fő volt. Ez a lakónépesség számának 16,7 %-át
jelenti. A 2017. évre vonatkozóan nincs hiteles adat.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma

Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

57
49
50
48
44

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma
70
74
66
65
67
Nincs adat

Összes nyugdíjas
127
123
116
113
111

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Mivel a nyugdíj korhatár évenként változik, és vannak korkedvezménnyel nyugdíjba vonulók, emiatt az
adatok nem mutatják a valóságot.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Bögötön a nyugdíjasok foglalkoztatására nincs lehetőség.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen.
Bögötön az idősek foglalkoztatása nem megoldott feladat. Szakkörök szervezésére lenne szükség.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A településen a hátrányos megkülönböztetésre a foglalkoztatás területén nincsenek adatok.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Regisztrált
munkanélküliek
száma
Fő
9
9
9
7
7
9

55 év feletti
regisztrált
munkanélküliek
száma
Fő
1
2
2
2
4
4

%
11%
22%
22%
29%
57%
44%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő

Nincs adat

%

Nincs adat

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 2012-től emelkedő stádiumban van, 2017-ben a regisztrált
munkanélküliek számának majdnem felét teszi ki. A tartós munkanélküliek számáról nem áll rendelkezésre
hiteles adat.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi életgyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A települési önkormányzat a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítja az időseknek.
Háziorvosi rendelés igénybevételére hetente egyszer van lehetőség a településen. Ettől eltérő időpontban
szükség esetén a falugondnok szállítja az időseket Sárvárra, ahol naponta van háziorvosi rendelés.
Egészségügyi szakrendelés Sárváron érhető el. Bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat,
ideggyógyászat, szemészet, fizioterápia, felnőtt- és gyermekfogászat és a központi háziorvosi ügyelet
található itt. További szakellátáshoz Szombathelyen lehet hozzájutni.
Az önkormányzat a rászoruló idős embereknek szociális étkeztetést biztosít. Az ebédet a Csényei Óvoda
konyháján készítik, a falugondnok naponta házhoz szállítja. Egy étkezés térítési díja jelenleg 380,- Ft.
Napjainkban 8 fő részesül szociális étkeztetésben Bögötön.
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma
Fő
55
52
54
60
63
Nincs adat

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
Fő
0
0
0
0
0
0

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
A településen az idősek számára nem megoldott a nappali ellátás, pedig szükség lenne rá, hiszen ez segítene
megakadályozni az idős emberek elmagányosodását.
6.3.2. számú táblázat – Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)

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

Nincs adat

Az időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos számáról nem áll rendelkezésre adat. Ezt az állami
támogatást a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatalában lehet igényelni.
A szociális ellátásokról szóló rendelet alapján a polgármester évente egy alkalommal pénzbeli támogatást
állapíthat meg az idősek világnapjához kapcsolódóan annak a szociálisan rászoruló a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásban, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, az
egészségkárosodott személyek szociális járadékában, az időskorúak járadékában, a rokkantsági járadékban
részesülő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 250.000,- Ft-ot. A
támogatás mértéke alkalmanként 2.500,- Ft.
2015-ben 86 fő, 2016-ban 80 fő, 2017-ben 76 fő vette igénybe a segítségnek ezt a formáját.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A közösségi élet legfőbb színtere a Művelődési Ház és Könyvtár, szabadtéri programokat általában a falu
főterén rendeznek, de a templom is nagy szerepet játszik a község életében.
A közösségi programok bárki számára elérhetőek, az idősek is szép számmal érdeklődnek.
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c) az idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nincsen hiteles adat, ezt a tudást többnyire családjukon belül szerzik az
idősek. A település könyvtárában van lehetőség internet használatára hetente két alkalommal a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A településen működő Bögötért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület által szervezett programokon szép
számmal vesznek részt idősek is, de szükség lenne további, kifejezetten az ő igényeikre szabott programok
bevezetésére is.
6.4.1. számú táblázat – Művelődési közintézmények adatai

Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)

Muzeális
intézmények
száma

Közművelődési
intézmények
száma

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1
1

3850
3850
3850
3850
3850
3850

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

Forrás: TEIR

A településen a művelődési közintézmények közül művelődési ház és könyvtár található. A könyvtár a
mozgókönyvtárak csoportjába tartozik, 3850 kötetet tartalmaz és hetente két alkalommal tart nyitva.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elmagányosodás, beszűkült kapcsolatok.

-

nappali ellátás biztosítása

Generációs elszigetelődés.

-

fiatalok és idősek között egymást tanító
foglalkozások létrehozása

Ház körüli teendőkkel kapcsolatos nehézségek.

-

házi segítségnyújtás megszervezése
fiatalok segítsége szívességből
a középiskolások közösségi szolgálatának
időseknél történő teljesítése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága
Fogyatékkal élők foglalkoztatására a községben nincs lehetőség.
7.1.1. számú táblázat –Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma

Év

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Férfiak

Megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma - Nők

Összesen

14
14
14
13
10

6
5
4
2
3

20
19
18
15
13

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nincs adat

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Bögötön 2016-ban 10 fő megváltozott munkaképességű férfiről és 3 nőről találunk adatot. Az előző évek
értékeihez viszonyítva a megváltozott munkaképességűek száma csökkenő tendenciát mutat. A 2017-es évre
vonatkozóan nincs hiteles információ.
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7.1.2. számú táblázat – Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Év

Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
személyek száma

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen fogyatékos személyek nappali ellátására nincs lehetőség sem egyházi fenntartású, sem civil
fenntartású intézményben. Ez a szolgáltatás Sárváron vehető igénybe fejlesztő napközi formájában.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás terén történő hátrányos megkülönböztetésre nincs példa Bögötön.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok a községben nincsenek, de
Sárváron, igénybe vehető alapszolgáltatás, támogató szolgálat és nappali ellátás, amelynek keretében
fejlesztő napközi működik.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Bögötön a fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása nem megoldott.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A középületek akadálymentesítése az elmúlt években megtörtént a településen.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A szolgáltató épületek akadálymentesítése megtörtént, a lakóépületek tekintetében a családok megoldották
ezt a problémát.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen nincsenek fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató munkahelyek. Ilyen jellegű munkahelyek
legközelebb Sárváron találhatóak.
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d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége többségében megoldott.
A közlekedés biztonságos feltételeinek biztosítása érdekében szükség lenne a községben egyes útszakaszok
felújítására.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Fogyatékos személyek számára speciális közlekedési megoldások nem állnak rendelkezésre a településen.
Ezt a problémát családok egyénileg oldják meg.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkriminációról nincs megbízható adat a településen.

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

fejlesztési lehetőségek

-

utazás megszervezése a nappali ellátás
eléréséhez (helyben a nappali ellátás
megszervezése nem lehetséges)

-

önkéntesek toborzása
középiskolások közösségi szolgálatának
fogyatékkal élő személyeknél való
teljesítése

-

a közlekedés biztonságossá tétele, útburkolat
felújítása
bevásárlásban való segítség megszervezése
középiskolások közösségi szolgálatának
fogyatékos személyeknél történő teljesítése

Nincs nappali ellátás.

Ház körüli teendőkkel kapcsolatos nehézségek.

Rossz minőségű útburkolat, idős
mozgáskorlátozottak közlekedési problémái.

-

44

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot
ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi
megállapodások száma stb.)
A különböző területeket érintő civil, egyházi szolgáltatók, érdekvédelmi szervezetek nem állnak
rendelkezésre a településen, az önkéntesek száma és személye változó.
b) önkormányzati, civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzat és a Bögötért kulturális és Hagyományőrző Egyesület több programot együttes erővel
szervez és valósít meg a településen.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás tagja önkormányzatunk. Sárvár város, Bögöt, Porpác és
Sitke községek önkormányzatai a települések közoktatási feladatainak biztosítására közoktatási
intézményfenntartó társulásról szóló megállapodást kötöttek. Az államigazgatási feladatok ellátását a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Községünk a Sárvári Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik,
ahol elsősorban okmányirodai feladatok, gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális,
környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézésére van lehetőség, szakigazgatási szervként ide
tartozik a Sárvári Foglalkoztatási Osztály.
Bögöt a Sághegy LEADER Egyesület tagjaként is szerepel, amely a vidékfejlesztést, a kis települések
felzárkóztatását tűzte ki célul.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nemzetiségi önkormányzat nem működik Bögötön.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Bögötön három civil szervezet működik:
o

Vöröskereszt Alapszervezet: megszervezi a települési véradásokat,
felvilágosító kampányokat. Minden évben bált szervez a település lakóinak.

egészségügyi

o

Bögöti Önkéntes Tűzoltó Testület: 1991-ben jegyezték be a szervezetet. Segítséget
nyújtanak a község lakóinak, ha rászorulnak, különböző akciókat szerveznek a környezet
tisztán tartása érdekében. A környék tűzoltó versenyein képviselik a települést.

o

Bögötért kulturális és Hagyományőrző Egyesület: működése sokrétű, általában a kultúra
fejlesztéséhez kapcsolódik.

Kifejezetten a vizsgált célcsoportokra nem terjed ki a civil szervezetek tevékenysége, de mindenki
csatlakozhat munkájukhoz, így a vizsgált célcsoportok tagjai is.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem jellemző.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett partnerek
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyi esélyegyenlőségi program készítése során MUNKACSOPORT-ot hozunk létre, melybe meghívjuk a
fenntartó képviselőit, az önkormányzati intézmények képviselőit és a bevont partnerek képviselőit:









helyi képviselő testület tagjai
járási közoktatási vezető (nincs a településen iskola, Sárvárra, Szombathelyre és Csényébe járnak a
tanulók)
Bögötért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület képviselője
Önkéntes Tűzoltó Testület képviselője
Vöröskereszt Alapszervezet képviselője
címzetes főjegyző
HEP mentor
az egyház képviselője
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

A HEP-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében Helyi Esélyegyenlőséi Programért Felelős
Fórumot hozunk létre, amely figyelemmel kíséri az intézkedési terv megvalósulását, a kötelezettségek
teljesítését és dokumentálását.
A visszacsatolást és az esélyegyenlőségi feladatok megoldásának folyamatának nyomom követését fogja
biztosítani a HEP Fórum, ahol a munkacsoport tagjain kívül részt vesznek a célcsoportok képviselői, vagy a
község lakói közül bárki, aki építő jellegű ötleteivel hozzájárul a problémák megfogalmazásához és
megoldásához.
A fórumon évenként helyzetelemzést végzünk, konzultálunk, véleményeket fogalmazunk meg és felvázoljuk
a problémák további megoldásának lehetőségeit.
Továbbá a HEP Fórum biztosítja a nyilvánosságot, minden helyi eszközt és helyi médiumot bevonva a
tájékoztatásba.
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A Helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Az emberek helytelen szemlélete,
előfordulnak előítéletek a roma családdal
szemben.

Mélyszegénységben
élők és a romák

Gyermekek

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

-

szemléletváltás, a közösségbe
való befogadás, szolidaritás

-

adományozás, segítség az
elhelyezkedésben, információ az
igénybe vehető támogatásokról

Rossz lakhatási körülmények.

-

lakóépület felújítása önkéntes
munkával

Nincs helyben iskola, a különböző
iskolákba járó gyermekek elszakadnak
egymástól.

-

a falu közös programjain való
részvétel propagálása
több lehetőség biztosítása az
együttlétre

Fiatalok elvándorlása.

-

a település vonzóvá tétele a
fiatalok számára

-

családi napközi létrehozása,
GYES-en, GYED-en lévő anyák
és álláskereső pedagógusok
szabad kapacitásának
kihasználásával

Rossz anyagi körülmények.

Csellengő gyermekek problémájának
megoldása.

-
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Jelzőrendszer működése hiányos
Problémáikat nem mondják el.

-

fokozott figyelem egymásra
bizalom kiépítése

GYES-en, GYED-en lévők
elszigetelődése.

-

baba-mama klub létrehozása

-

képzéseken való részvétel
elősegítése
vállalkozóvá válás elősegítése
gyermekfelügyeleti problémák
megoldása
otthon végezhető munkákról
információ átadása

Nők
GYES-en, GYED-ről visszatérők
elhelyezkedési, munkahelyi problémái.

-

Elmagányosodás, beszűkült kapcsolatok.

-

nappali ellátás biztosítása

Generációs elszigetelődés.

-

fiatalok és idősek között egymást
tanító foglalkozások létrehozása

Ház körüli teendőkkel kapcsolatos
nehézségek.

-

házi segítségnyújtás
megszervezése
fiatalok segítsége szívességből
a középiskolások közösségi
szolgálatának időseknél történő
teljesítése

Idősek

-

-

utazás megszervezése a nappali
ellátás eléréséhez (helyben a
nappali ellátás megszervezése
nem lehetséges)

-

önkéntesek toborzása
középiskolások közösségi
szolgálatának fogyatékkal élő
személyeknél való teljesítése

-

a közlekedés biztonságossá tétele,
útburkolat felújítása
bevásárlásban való segítség
megszervezése
középiskolások közösségi
szolgálatának fogyatékos
személyeknél történő teljesítése

Nincs nappali ellátás.

Ház körüli teendőkkel kapcsolatos
nehézségek.
Fogyatékkal élők

Rossz minőségű útburkolat, idős
mozgáskorlátozottak közlekedési
problémái.

-
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt beavatkozási terület,
mint intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont aktorok és
partnerek– kiemelve a felelőst

Romákkal szembeni előítéletek csökkentése

polgármester, képviselő-testület, Sárvári
közös Önkormányzati Hivatal,
falugondnok

romák anyagi körülményeinek javítása

polgármester, képviselő-testület, Sárvári
közös Önkormányzati Hivatal,
Foglalkoztatási Osztály

A roma család életkörülményeinek

polgármester, képviselő-testület, helyi
vállalkozók, önkéntesek

Helyi Esélyegyenlőségi Program a lakosság
szolgálatában

polgármester, közművelődési intézmény,
e-pont, informatikus, nyomda

A falubeli gyermekek egymástól való
elszakadásának megakadályozása

polgármester, képviselő-testület,
könyvtári munkatárs, Bögötért Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület

A fiatalok elvándorlásának megakadályozása

polgármester, képviselő-testület, Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági
Irodája

Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése

polgármester, képviselő-testület,
önkormányzat, intézményvezetők, szülők,
pedagógusok, egyéni vállalkozók

Helyi Esélyegyenlőségi Program a lakosság
szolgálatában

polgármester, közművelődési intézmény,
e-pont, informatikus, nyomda

A családi béke megteremtése

jegyző, Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Irodája, Gondozási és
Gyermekjóléti Központ, pszichológusok

Gyermekükkel otthon lévő nők
elszigetelődésének megakadályozása

polgármester, képviselő-testület,
Foglalkoztatási Osztály, munkáltatók,
helyi vállalkozók

Munkahelyre visszatérő nők támogatása

polgármester, képviselő-testület, falubeli
nők, könyvtári munkatárs

Helyi Esélyegyenlőségi Program a lakosság
szolgálatában

polgármester, közművelődési intézmény,
e-pont, informatikus, nyomda

Gyermekek

Nők

49

Idősek nappali ellátásának megszervezése

Polgármester, jegyző, képviselő-testület,
idős emberek és családjuk, házi gondozók,
háziorvos, családgondozó, szociális
ügyintéző

Tanuljunk egymástól!

Polgármester, könyvtári munkatárs,
képviselő-testület, civil szervezetek,
önkéntes fiatalok

Tegyük biztonságosabbá a közlekedést

Polgármester, jegyző, képviselő-testület,
helyi vállalkozók, civil szervezetek,
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Gazdasági és Városfejlesztési Irodája

Helyi Esélyegyenlőségi Program a lakosság
szolgálatában

polgármester, közművelődési intézmény,
e-pont, informatikus, nyomda

Idősek

Házi segítségnyújtás fogyatékkal élőknek

Fogyatékkal élők nappali ellátáshoz jutása
Fogyatékkal
élők
Tegyük biztonságosabbá a közlekedést!

Helyi Esélyegyenlőségi Program a lakosság
szolgálatában

Polgármester, képviselő-testület,
önkéntesek, helyi vállalkozók, civil
szervezetek
Polgármester, képviselő-testület,
önkéntesek, helyi vállalkozók, civil
szervezetek
Polgármester, jegyző, képviselő-testület,
önkéntesek, helyi vállalkozók, civil
szervezetek, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági és
Városfejlesztési Irodája

polgármester, közművelődési intézmény,
e-pont, informatikus, nyomda
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Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák diszkrimináció nélkül élhetnek, a társadalom teljes jogú
tagjaként.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkózzanak a kedvezőbb életszínvonalon élők közé.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esetében felmerülő bármely problémát, a szülő és a szakemberek jó
kapcsolatát.
Folyamatosan odafigyelünk az idősekkel kapcsolatos problémákra, mint a házi segítségnyújtás,
beteggondozás.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a diszkrimináció megszüntetését a munkahelyeken, a családon belüli
erőszak felderítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapjainak megkönnyítésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Romákkal szembeni előítéletek csökkentése

Feltárt probléma

A lakosság helytelen szemlélete, előfordulnak előítéletek a roma
családdal szemben.

Célok

A roma családdal kapcsolatos előítéletek csökkentése, befogadás a
közösségbe.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

szemléletváltásra ösztönzés
szolidaritás
a közösségbe való befogadás

Felelős

polgármester

Partnerek

képviselő-testület, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal,
falugondnok

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

2019. december 31.

A község lakosságának 80%-a megváltoztatja a véleményét a roma
családdal szemben.

Az elért eredmények fenntarthatósága A család folyamatos bevonása a közösségi programokba.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

A község lakossága nem tud megszabadulni az előítéleteitől.
- a roma család pozitív tulajdonságainak hangsúlyozása

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

önkéntesek,
könyvtári helyiség,
---
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

A romák anyagi körülményeinek javítása
A roma család rossz anyagi körülményei

A roma család anyagi körülményeinek javítása

-

adományozás
munkába állás elősegítése
információ szolgáltatás az igénybe vehető támogatásokról
pályázatfigyelés

Felelős

polgármester

Partnerek

képviselő-testület, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal,
Foglalkoztatási Osztály

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2020. szeptember 30.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A roma család anyagi körülményei 80%-kal javulnak.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Az információk folyamatos átadása, rendszeres adományozás.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Az adományozás nem lesz megfelelő mennyiségű és minőségű, nem
sikerül elhelyezkedni az aktív korú romáknak.
– motiváció a fokozott adományozásra, a munkára való hajlam
növelése

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

önkéntesek,
könyvtári helyiség,
pályázati lehetőségek
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

A roma család rossz lakhatási körülményeinek javítása
A roma család lakóházának rossz állapota.

A roma család lakhatási körülményeinek javítása.

-

szükséges javítások felmérése
lehetőségek felkutatása önkéntesek vállalkozók toborzása
javítások elvégzésének megszervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

képviselő-testület, helyi vállalkozók, önkéntesek

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A roma család lakhatási körülményei 50%-ban javulnak.

Az elért eredmények fenntarthatósága Több helyi vállalkozó és önkéntes bevonása a programba.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség, vállalkozók, önkéntesek hiánya.
- több vállalkozó felkeresése, folyamatos önkéntes toborzás

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

önkéntesek, helyi vállalkozók
internet kapcsolat, könyvtári helység
felajánlások, pályázati forrás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

Egy közösség – egy csapat
A különböző iskolákban tanuló gyermekek eltávolodnak egymástól

A falubeli gyermekek közösséggé alakítása.

-

gyermekek összehívása
ötletek megvitatása
foglalkozások, közös programok szervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

könyvtári munkatárs, képviselő-testület, Bögötért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A falubeli gyermekek 60%-kal több közös programon vesznek részt.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Az összejövetelek rendszeres megszervezése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség, a résztvevők alacsony létszáma.
- színes, érdekes programok szervezése

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

könyvtári munkatárs, önkéntesek
könyvtári helyiség, kultúrház, internet hozzáférés
---
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Intézkedés címe:

A fiatalok elvándorlásának megakadályozása

Feltárt probléma

Az vándorlási egyenleg negatív, kevesebben költöznek a településre,
mint ahányan elvándorolnak.

Célok

Az elvándorlás megszüntetése, a beköltözési kedv növelése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

a község vonzóvá tétele a fiatalok számára
a fiatalokat célzó támogatások nyújtása
pályázati lehetőségek kutatása
a település előnyeinek hangsúlyozása

Felelős

polgármester

Partnerek

képviselő –testület, Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági
Irodája

Határidő( a teljesítés tervezett vége)

2020. november 30.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

Megszűnik az elvándorlás a településről.
Legalább 2 család beköltözik.

Az elért eredmények fenntarthatósága A fiatalokat célzó támogatások rendszeressé tétele.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Nem lesz lehetőség a megfelelő mértékű támogatásra.
- folyamatosan az új lehetőségek kutatása

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

polgármester, képviselő-testület, pályázatírók, hivatal dolgozói
hivatali helyiség, internet kapcsolat
pályázati forrás, önerő
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése
Felügyelet nélküli gyerekek iskola után, iskolai szünetekben.






családi napközi létrehozása
gyermekfelügyelet megszervezése
rendszeres nyári táboroztatás
szűkség szerinti folyamatos működtetés

-

gyermeklétszám felmérése
táboroztatási lehetőségek feltérképezése
pályázatfigyelés
szakember hálózat felmérése, együttműködők keresése (pl.
álláskereső pedagógusok)
családi napközi létrehozása

Felelős

polgármester

Partnerek

Önkormányzat, intézményvezetők, szülők, pedagógusok, egyéni
vállalkozók, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2020. augusztus 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A csellengő gyermekek 70%-a felügyelet alá kerül.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Egyre több partner bevonása.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Partnerek hiánya, érdektelenség.
- a feladat fontosságának hangsúlyozása, meggyőzés

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

pedagógusok, hivatal dolgozói, pályázatírók, önkéntesek
internet kapcsolat, hivatali helyiség
pályázati források, helyi felajánlások
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Intézkedés címe:

Családi béke megteremtése

Feltárt probléma

A nők alárendelt helyzete egyes családokban.

Célok

A családi béke megteremtése, a nők egyenjogú társként való
elismerése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

az érintett családok feltérképezése
a témához kapcsolódó előadások szervezése
segítségnyújtás az érintetteknek

Felelős

jegyző

Partnerek

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodája, Gondozási és
Gyermekjóléti Központ, pszichológusok

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

Az érintett családok 80%-ban csökken a családon belüli erőszak,
javul a nők helyzete

Az elért eredmények fenntarthatósága Az érintettek folyamatos figyelemmel kísérése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Nem lehetséges meghatározni az érintett családokat, félelem.
széleskörű tájékoztatás, fokozott figyelem

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

hivatal dolgozói
internet kapcsolat
önerő, felajánlások
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Intézkedés címe:

Anyukák elszigetelődésének megakadályozása

Feltárt probléma

A GYES-en, GYED-en lévő anyukák kimaradnak a közösségi életből.

Célok

A gyermekükkel otthon lévő nők bevonása a közösségi programokba.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

érintettek számba vétele, összehívása
ötletek közös megalkotása
az anyukák bevonása a falu programjainak szervezésébe
az igényeknek megfelelő foglalkozások szervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

könyvtári munkatárs, falubeli nők, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2020. július 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A GYES-en, GYED-en lévő nők 70%-a aktívan részt vesz a község
életében.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Új programok szervezése, a meglévők színesítése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség, a szabadidő hiánya.
gyermekekkel együtt végezhető elfoglaltságok
szervezése

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

könyvtári munkatárs, falubeli nők
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
---
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Intézkedés címe:

Munkahelyre visszatérő nők támogatása

Feltárt probléma

GYES, GYED utáni
elszigetelődés, munkahelyre való nehéz visszatérés

Célok

Munkahely és család összhangjának megteremtése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

tájékoztató fórumok a lehetőségekről
anyabarát munkahelyek felkutatása,
gyermekfelügyelet megszervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

Foglalkoztatási Osztály, önkormányzat, munkáltatók, helyi
vállalkozók, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők 70%-a talál megfelelő
munkát.

Az elért eredmények fenntarthatósága

A lehetőségek folyamatos kutatása, az információk átadása.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

A GYES-ről, GYED-ről visszatérő nők nem találnak megfelelő
munkát.
- folyamatos tájékoztatás,” anyabarát „ munkahelyek
felkutatása

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

nyugdíjas óvónők, dajkák, pedagógusok, pályázatírók
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
pályázati lehetőségek, felajánlások
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Intézkedés címe:

Idősek nappali ellátásának megszervezése

Feltárt probléma

A település öregedő, ezért meg kell szervezni az őket segítő nappali
rendszerű ellátást.

Célok

Az elmagányosodott időseket segítő nappali ellátás biztosítása.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

Idős emberek körében elvégzett igényfelmérés, annak
kiértékelése
a nappali ellátás lehetőségeinek vizsgálata
pályázatfigyelés
a nappali ellátás megszervezése

Felelős

polgármester, jegyző

Partnerek

idős emberek és családjuk, házi gondozók, háziorvos, családgondozó,
szociális ügyintéző, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2020. november 30.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

Az érintett idős emberek 80%-ának biztosított lesz a nappali ellátása.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Folyamatos pályázatfigyelés.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Idősek bizalmatlansága, forráshiány, ellátó intézmény hiánya.
- bizalom megnyerése, intézmények felkeresése, pályázatok
folyamatos figyelemmel kísérése.

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

hivatal dolgozói, szociális gondozó hivatali helyiség
internet kapcsolat, hivatali helyiség
pályázati forrás
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

Tanuljunk egymástól!
Fiatalok és idősek egymástól való eltávolodása.

Fiatalok és idősek kapcsolatának javítása, az egymásra való
odafigyelés fejlesztése.

-

fiatalok és idősek összehívása
ötletek gyűjtése, hogy mit taníthatnának egymásnak
tanító foglalkozások szervezése

Felelős

polgármester, könyvtári munkatárs

Partnerek

képviselő-testület, civil szervezetek, önkéntes fiatalok

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. augusztus 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

Az idősek 60%-a részt vesz a szervezett tanító foglalkozásokon.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Folyamatosan új programok szervezése, a bevált foglalkozások
fejlesztése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség mindkét korosztály részéről.
- mindkét résztvevő korosztály igényeinek megfelelő
foglalkozások szervezése.

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

könyvtári munkatárs, önkéntes fiatalok
kultúrház, otthonról elhozható szükséges alapanyagok
---
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Intézkedés címe:

Házi segítségnyújtás megszervezése

Feltárt probléma

Az elmagányosodott idős emberek nehézségei a ház körüli munkák
elvégzése terén.

Célok

A mindennapi teendők elvégzéséhez nyújtott segítség megszervezése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

rászorulók felmérése
önkéntes fiatalok toborzása
lehetőségek felkutatása
a középiskolások közösségi szolgálatának teljesítése idős
embereknél

Felelős

polgármester, jegyző

Partnerek

önkéntesek, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

Az idősek 50%-a segítséget kap a ház körüli teendők elvégzéséhez.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Önkéntes segítők folyamatos toborzása.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Kevés számú önkéntes segítő, érdektelenség, idősek részéről
bizalmatlanság.
- középiskolások közösségi szolgálatának időseknél történő
teljesítése, bizalom elnyerése

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

önkéntesek
könyvtári helyiség
---

63

Intézkedés címe:

Fogyatékkal élők nappali ellátáshoz juttatása

Feltárt probléma

Helyben nem lehetséges a nappali ellátás megszervezése.

Célok

A nappali ellátáshoz jutás érdekében a szállítás megszervezése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

igények felmérése
lehetőségek megvitatása
felajánlások felkutatása
szállítás megszervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkéntesek, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A rászorulók 70%-a nappali ellátásban részesül.

Az elért eredmények fenntarthatósága

A lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Önkéntesek hiánya, anyagi forrás hiánya.
- folyamatosan új önkéntesek keresése, pályázatfigyelés

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

hivatal dolgozói, szociális segítő
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
felajánlások, pályázati forrás
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Intézkedés címe:

Házi segítségnyújtás fogyatékkal élőknek

Feltárt probléma

A fogyatékkal élők ház körüli teendőivel kapcsolatos nehézségek.

Célok

A fogyatékkal élők mindennapjainak megkönnyítése.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

-

igények felmérése
lehetőségek megvitatása
felajánlások felkutatása
elvégzendő feladatok megszervezése

Felelős

polgármester

Partnerek

helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkéntesek, képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2020. január 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A fogyatékkal élők 70%-a segítséget kap a ház körüli munkák
elvégzéséhez.

Az elért eredmények fenntarthatósága

A segítségnyújtás rendszeres megszervezése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Önkéntesek hiánya.
- folyamatosan új önkéntesek keresése

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

hivatal dolgozói, önkéntesek
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
felajánlások
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Intézkedés címe:

Tegyük biztonságosabbá a közlekedést!

Feltárt probléma

Közlekedési nehézségek a rossz minőségű járda- és útszakaszok
miatt.

Célok

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

A mozgáskorlátozottak és idősek közlekedésének biztonságosabbá
tétele.
-

rossz minőségű burkolatok felmérése
lehetőségek megvitatása
pályázatfigyelés
elvégzendő feladatok megszervezése

Felelős

polgármester, jegyző

Partnerek

helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkéntesek, Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodája,
képviselő-testület

Határidő (a teljesítés tervezett vége)

2020. november 30.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A községben való közlekedés 60%-kal biztonságosabbá válik, a rossz
minőségű burkolatok 70%-a felújításra kerül.

Az elért eredmények fenntarthatósága

Folyamatos karbantartási lehetőségek keresése.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Pályázati forrás hiánya.
- folyamatos pályázatfigyelés

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

hivatal dolgozói, önkéntesek, helyi vállalkozók
könyvtári helyiség, internet kapcsolat
pályázati forrás
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Intézkedés címe:

Helyi Esélyegyenlőségi Program a lakosság szolgálatában

Feltárt probléma

A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt
problémákat, kitűzött célokat, intézkedési tervet, fejlesztési irányokat.

Célok

A lakosság ismerje a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, (HEP) a
célokat és a megvalósulás menetét, eredményeit.

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve

- a település honlapján HEP oldal létrehozása
- időközönként megjelenő HEP kiadvány, amely tájékoztat az időszak
megvalósult intézkedéseiről

Felelős

polgármester

Partnerek

önkormányzat, közművelődési intézmény, e-pont,
informatikus, nyomda

Határidő (a teljesítés tervezett
vége)

2019. december 31.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága

A lakosság 70%-a megismeri a HEP-et, látogatja a honlapot, közli
ötleteit.

Az elért eredmények
fenntarthatósága

Folyamatos tájékoztatás.

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Érdektelenség.
- a HEP jelentőségének hangsúlyozása

Szükséges erőforrások:
- humán:
- technikai:
- pénzügyi:

önkéntesek, helyi vállalkozók, informatikus
kultúrház, internet kapcsolat, nyomda
helyi felajánlások, pályázati forrás
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

Intézkedés
sorszáma

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

Az intézkedés
tartalma

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)

I

J
Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

0. Település szintű probléma

1

Tegyük
biztonságosabbá a
közlekedést!

A
mozgáskorlátozott
ak és idősek
közlekedésének
biztonságosabbá
tétele.

rossz
minőségű
burkolatok
felmérése,
polgármester,
pályázatfigyelé
2020.11.30.
jegyző
s, lehetőségek
megvitatása,
feladatok
megszervezése

A közlekedés 60%- hivatal dolgozói,
kal
önkéntesek, helyi
Folyamatos
biztonságosabbá vállalkozók, könyvtári
karbantartási
válik, a burkolatok helyiség, internet
lehetőségek keresése.
70%-a felújításra kapcsolat, pályázati
kerül.
forrás

2

A lakosság ismerje
Helyi
meg a HEP-et, a
Esélyegyenlőségi
A lakosság nem
célokat, a
Program a lakosság ismeri a programot.
megvalósulás
szolgálatában
menetét.

honlapon HEP
oldal
létrehozása, polgármester 2019.12.31.
HEP kiadvány,
HEP fórum

önkéntesek, helyi
vállalkozók,
A lakosság 70%-a
informatikus,
megismeri a HEPkultúrház, internet
et, segíti
kapcsolat, nyomda,
ötletekkel.
helyi felajánlások,
pályázati forrás

Közlekedési
nehézségek a rossz
minőségű járda- és
útszakaszok miatt.

Folyamatos
tájékoztatás.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A lakosság helytelen
Romákkal szembeni
szemlélete,
előítéletek
előítéletek a roma
csökkentése
családdal szemben.

Előítéletek
csökkentése,
befogadás a
közösségbe.

2

A roma család
lakhatási
körülményeinek
javítása

A roma család
lakhatási
körülményeinek
javítása.

A roma család
lakóházának rossz
állapota.

szemléletváltá
sra ösztönzés,
szolidaritás, polgármester 2019.12.31.
közösségbe
befogadás
szükséges
javítások
felmérése,
önkéntes
vállalkozók
polgármester 2020.09.30.
toborzása,
javítások
elvégzésének
megszervezése
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A lakosság 80%-a
megváltoztatja a
A család folyamatos
önkéntesek, könyvtári
véleményét a
bevonása közösségi
helyiség
roma családdal
programokba.
szemben.

A roma család
lakhatási
körülményei 50%kal javulnak.

önkéntesek, helyi
Több helyi vállalkozó
vállalkozók, könyvtári
és önkéntes bevonása
helyiség, felajánlások,
a programba.
pályázati forrás

A

Intézkedés
sorszáma

3

B

C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedés címe,
megnevezése

A roma család rossz
A roma család
lakhatási
lakóházának rossz
körülményeinek
állapota.
javítása

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

Az intézkedés
tartalma

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)

I

J
Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

A roma család
lakhatási
körülményeinek
javítása.

szükséges
javítások
felmérése,
önkéntes
vállalkozók
polgármester 2018.12.31.
toborzása,
javítások
elvégzésének
megszervezése

önkéntesek, helyi
A roma család
vállalkozók, internet Több helyi vállalkozó
lakhatási
kapcsolat, könyvtári és önkéntes bevonása
körülményei 50%helyiség, felajánlások, a programba.
ban javulnak.
pályázati forrás

A falubeli
gyermekek
közösséggé
alakulása.

gyermekek
összehívása,
ötletek
megvitatása,
polgármester 2019.12.31.
foglalkozások,
közös
programok
szervezése

A gyermekek 60%- könyvtári munkatárs,
Az összejövetelek
kal több közös
önkéntesek, könyvtári
rendszeres
programon
helyiség, kultúrház,
megszervezése.
vesznek részt.
internet hozzáférés

Az elvándorlás
megszüntetése, a
beköltözési kedv
növelése.

a község
vonzóvá
tétele,
támogatások
nyújtása,
pályázati
polgármester 2020.11.30.
lehetőségek
kutatása, a
település
előnyeinek
hangsúlyozása

polgármester,
képviselő-testület,
Megszűnik az
pályázatírók, hivatal
elvándorlás,
dolgozói, internet
legalább 2 család
kapcsolat, pályázati
beköltözik.
forrás, önerő, hivatali
helyiség

Gyermekfelügyelet
megszervezése.

táborozási
lehetőségek
keresése,
pályázatfigyelé
s, szakember- polgármester 2020.08.31.
hálózat
felmérése,
családi napközi
létrehozása

pedagógusok, hivatal
dolgozói, pályázatírók,
A csellengő
önkéntesek, internet
gyermekek 70%-a
Egyre több partner
kapcsolat, hivatali
felügyelet alá
bevonása.
helyiség, pályázati
kerül.
források, helyi
felajánlások

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

3

Egy község - egy
csapat

A fiatalok
elvándorlásának
megakadályozása

Gyermekek
szabadidejének
hasznos eltöltése

A különböző
iskolákban tanuló
gyermekek
eltávolodnak
egymástól.

A vándorlási
egyenleg negatív.

Felügyelet nélküli
gyermekek iskola
után, iskolai
szünetekben

69

A

Intézkedés
sorszáma

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

Az intézkedés
tartalma

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)

I

J
Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

3

Családi béke
megteremtése

A nők alárendelt
helyzete egyes
családokban.

A nők egyenjogú
társként való
elismerése.

A gyermekükkel
A GYES-en, GYED-en
Anyukák
otthon lévő nők
lévő anyukák
elszigetelődésének
bevonása a
kimaradnak a
megakadályozása
közösségi
közösségi életből.
programokba.

Munkahelyre
visszatérő nők
támogatása

GYES, GYED utáni
elszigetelődés,
munkahelyre
visszatérés
nehézségei

Munkahely és
család
összhangjának
megteremtése.

az érintett
családok
kiszűrése, a
témához
kapcsolódó
jegyző
előadások
szervezése,
segítségnyújtá
s az
érintetteknek

80%-ban javul az
érintett nők
helyzete.

hivatal dolgozói,
internet kapcsolat,
önerő, felajánlások

érintettek
összehívása,
közös ötletek
megalkotása,
bevonás a
programok
polgármester 2020.07.31.
szervezésébe,
igényeknek
megfelelő
foglalkozások
indítása

A GYES-en, GYEDen lévő nők 70%-a
aktívan részt vesz
a közösségi
életben.

könyvtári munkatárs,
Új programok
falubeli nők, könyvtári
szervezése, a
helyiség, internet
meglévők színesítése.
kapcsolat

tájékoztató
fórumok a
lehetőségekről
, anyabarát
munkahely
polgármester 2019.12.31.
felkutatása,
gyermekfelügy
elet
megszervezése

nyugdíjas óvónők,
A munkába
dajkák, pedagógusok,
A lehetőségek
visszatérő anyukák pályázatírók, könyvtári
folyamatos kutatása,
70%-a talál
helyiség, internet
az információk
megfelelő
kapcsolat, pályázati
átadása.
munkahelyet.
lehetőségek,
felajánlások

2019.12.31.
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Az érintettek
folyamatos
figyelemmel kísérése.

A

Intézkedés
sorszáma

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

Az intézkedés
tartalma

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)

I

J
Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Idösek nappali
ellátásának
megszervezése

Az elmagányosodó
A település öregedő időseket segítő
jellegű.
nappali ellátás
biztosítása.

Fiatalok és idősek
egymástól való
eltávolodása.

2

Tanuljunk
egymástól!

3

Az elmagányosodott
idős emberek
Házi segítségnyújtás
nehézségei a ház
megszervezése
körüli munkák
elvégzése terén.

Fiatalok és idősek
kapcsolatának
javítása, az
egymásra való
odafigyelés
fejlesztése.

A mindennapi
teendők
elvégzéséhez
nyújtott segítség
megszervezése.

igényfelmérés,
lehetőségek
vizsgálata,
pályázatfigyelé polgármester 2020.11.30.
s, nappali
ellátás
megszervezése
fiatalok és
idősek
összehívása,
polgármester,
ötletek
könyvtári
2019.08.31.
gyűjtése,
munkatárs
tanító
foglalkozások
szervezése
rászorulók
felmérése,
önkéntes
fiatalok
toborzása,
lehetőségek polgármester,
2019.12.31.
felkutatása, a jegyző
középiskolások
közösségi
szolgálatának
teljesítése idős
embereknél

Az érintett idős
emberek 80%ának biztosított
lesz a nappali
ellátása.

hivatal dolgozói,
szociális gondozó,
hivatali helyiség,
internet kapcsolat,
pályázati forrás

Folyamatos
pályázatfigyelés.

Az idősek és a
fiatalok 60%-a
részt vesz a
foglalkozásokon.

könyvtári munkatárs,
önkéntes fiatalok,
kultúrház, otthonról
elhozható
alapanyagok

Folyamatosan új
programok szervezése,
a bevált foglalkozások
fejlesztése.

Az idősek 50%-a
segítséget kap.

önkéntesek, könyvtári Önkéntes segítők
helyiség
folyamatos toborzása.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Fogyatékkal élők
nappali ellátáshoz
juttatása

Helyben nem
lehetséges a nappali
ellátás
megszervezése.

A fogyatékkal élők
nappali ellátáshoz
jutásának
megszervezése.

igények
felmérése,
lehetőségek
megvitatása,
felajánlások polgármester 2019.12.31.
felkutatása,
pályázatfigyelé
s, szállítás
megszervezése
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hivatal dolgozói,
szociális segítő,
A rászorulók 70%-a pályázatírók, könyvtári A lehetőségek
nappali ellátásban helyiség, internet
folyamatos
részesül.
kapcsolat,
figyelemmel kísérése.
felajánlások, pályázati
forrás

A

Intézkedés
sorszáma

2

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

C
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A fogyatékkal élők
A fogyatékkal élők
Házi segítségnyújtás ház körüli teendőivel
mindennapjainak
fogyatékkal élőknek kapcsolatos
megkönnyítése.
nehézségek.

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

Az intézkedés
tartalma

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításána eredményességét
felelőse
k határideje
mérő indikátor(ok)

igények
felmérése,
lehetőségek
megvitatása,
polgármester 2020.01.31.
felajánlások
felkutatása,
feladatok
megszervezése
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I

J
Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

hivatal dolgozói,
A fogyatékkal élők
A segítségnyújtás
önkéntesek, könyvtári
70%-a segítséget
rendszeres
helyiség, internet
kap.
megszervezése.
kapcsolat, felajánlások

3.
3. Megvalósítás
Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi,
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
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a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve
újabb munkacsoportokat hozhat létre.
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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 Kovács Anita felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni
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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.
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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